
Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold (alk.pvm. 25.1.2016)

KUUKAUSIRAPORTTI huhtikuu 2023
Rahaston historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta.

Kuukauden teksti
Rahaston alkuvuoden arvonnousu per huhtikuun loppu on siinä mielessä ollut osittain erikoinen, että se on jäänyt hivenen kullan unssi-
hinnan nousua alhaisemmaksi. Kuluneen 12 kk:n kaivosten ja kullan tuotoissa on puolestaan hyvin poikkeuksellisesti jopa eri etumerkki. 

Kuten esim. rahaston ja kullan hinnan muutoksesta rahaston alusta huomaa, on 'normaaliliike' erilainen. Tämän huomaa myös siitä, että
rahaston arvon heilunta on ollut yli kaksinkertainen kullan hintaan nähden. Asetelma on tällä hetkellä monella tavalla mielenkiintoinen

arvometallikaivossijoittajan näkökulmasta. Kohti kaikkien aikojen huippuja nousseen kullan hinta nostaa tällä hetkellä kaivosten voitto-
marginaaleja (katso 'kuukauden kuva': kullan nykyhinta vs. käteis- ja kokonaistuotantokustannus) ja varantojen arvot nousevat. Lieneekin
todennäköistä, että kullan hinnan pysyessä nykytasoilla, ja erityisesti sen nousun jatkuessa, kulta- ja hopeakaivosten arvot lähtevät 
kuromaan umpeen osakemarkkinoiden tämänhetkistä "epäilyeroa".
Suurten kultakaivosten konsolidaatiokehitys on jatkunut. Viimeisin alan järjestely tehtiin maailman ykkösen Newmont Mining ja 
Australian ykkösen Newcrestin välillä. Viime vuosien kultakaivosalan yritysjärjestely ja -ostoaktiviteetti onkin pitkälti keskittynyt alan
suurten keskinäisiin järjestelyihin. Toiminta ei ole missään mainittavassa määrin tarttunut pienempiin ja keskikokoisiin tuottajiin. 
Etsijäyhtiöt ovat puolestaan jatkaneet jo melko pitkään jatkunutta hiljaiseloaan osakemarkkinoiden unohdettujen osastolla. Todettakoon
myös, että "arvometallialan rajan" ylittäviä yritysjärjestelyjä ei myöskään ole juuri nähty. Tähän liittyen ei ehkä yllättyisi, jos suurkaivosyhtiöt
tekisivät jotain erityisesti hopeakaivospuolella. Arvometallikaivosalan mahdollisten 'sisäisten' tapahtumien merkitys jää kuitenkin täysin
kullan hintaan varsinaisesti vaikuttavien asioiden jalkoihin. Näiden osalta elämme oletettavasti melko ratkaisevia hetkiä. Moni asia viittaa 
nyt siihen, että inflaationvastainen taistelu on loppumassa ylivelkaisen systeemin rajallisen koronmaksukyvyn johdosta. Systeemin
mahdollinen kyvyttömyys taistella inflaatiota vastaan olisi puolestaan kultaan sijoittamisen perusteluista se itse alkuperäinen.

Rahaston C-osuuden arvonkehitys    Kuukauden kuva

Kuva Suurten kultakaivosten keskimääräinen tuotantokustannus Q422 vs. gold price

Tuottolukuja
Zenito Euro S&P Gold Silver Platinum

Silver and Gold Stoxx 50 500 $ / Oz $ / Oz $ / Oz EUR/USD

30.04.2023 377,3 174,2 254,1 1999,1 25,23 1090,1 1,102

1 kk -1,0% 1,6% 1,6% 1,5% 4,4% 8,7% 1,7%

3 kk -0,9% 5,6% 2,7% 3,6% 5,8% 7,0% 1,5%

12 kk -12,5% 17,8% 2,7% 4,6% 9,3% 16,9% 4,5%

3 v 31,2% 59,5% 50,2% 18,1% 68,1% 35,1% 0,6%

5 v 79,4% 38,9% 71,9% 51,9% 55,1% 20,4% -8,8%

YTD 8,9% 16,0% 9,2% 9,5% 4,9% 0,7% 3,0%

Rahaston alusta 277,3% 74,2% 154,1% 79,1% 76,8% 24,9% 1,7%

Rahaston perimän mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion vertailuindeksinä käytetään [½ x MSCI ACWI Metals & Mining + ½ x FTSE Gold Mines]-indeksiä, 

euromääräisenä. Tämän indeksin arvo katsauskauden lopussa oli 367,6 (arvo = 100 rahaston käynnistyessä). MSCI-indeksien julkaisijan käyttöehdoista

johtuen, emme kuitenkaan esitä tämän indeksin kehitystä tässä raportissa. ESTOXX50 ja S&P 500-pisteluvut ovat asetettu 25.1.2016=100

Rahaston salkku

kpl osuus €

Rahasto 55 41 707 652 Viisi suurinta sijoitusta

  koostuen kaivosyhtiöistä, joiden päämetalli

    kulta 33 63,4% 26 442 652 Alamos Gold (kulta)

    hopea 11 25,6% 10 677 159 Centamin (kulta)

    platina 2 1,8% 750 738 Eldorado Gold (kulta)

    timantti 3 3,6% 1 501 475 New Gold (kulta)

    jokin muu 3 2,4% 1 000 984 Iamgold (kulta)

Rahaston osuussarjat ja palkkiot
Rahastolla on kolme osuussarjaa, A-, B- ja C-osuus. Sarjojen sijoitusrajat ovat 100 €, 100.000 € ja 3.000.000 €. Rahaston palkkiot koostuvat kiinteästä hallinnointipalkkiosta 
ja tuottoon sidotusta mahdollisesta tuottosidonnaisesta palkkiosta. Kiinteän palkkion tasot ovat 1.2 %, 1.0 % ja 0.8 % p.a. Tuottosidonnainen palkkio on 12 %, 10 % ja 8 %. 
Järjestyksessä sarja A, B ja C. Mahdollinen tuottosidonnainen palkkio peritään jos rahaston tuotto samanaikaisesti ylittää vertailuindeksinä käytettävän [½ x MSCI ACWI 
Metals & Mining + ½ x FTSE Gold Mines]-indeksin tuoton ja rahaston historian korkeimman rahaston ja mainitun indeksin tuottoeron (ns. "ikuinen high water mark"). 

Kestävyysarviointi-ruudun arvosanoista (rahaston SFDR kategoria on 6)
GC-arvosana on yhtiöistä tehtävä normaatiivinen arvio United Nations Global Compactin (GC) neljästä ydinperiaatteesta. Arvosana analysoi yrityksen käyttäytymistä 
suhteessa UNGC-periaatteisiin toimialakuuluvuudestaan riippumatta. Kukin GC-periaate saa alussa 25 % painon, mutta merkitys kasvaa jos arvosana laskee alle 50. 
Arvosanan tarkoituksena on toimia indikaattorina yritysten kiistanalaisuuksista johtuvan mahdollisen mainehaitan määrästä. Lähde: Arabesque/S-Ray (käännös) 

Rahaston sijoitusstrategia Rahaston perustamisen tausta
"Rahaston varat sijoitetaan pääosin sellaisten julkisen kaupankäynnin kohteena "Zenito Silver and Gold on perustettu, koska vuoden 2015 lopussa arvometalleja louhivien 

olevien yritysten osakkeisiin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa koostuu pörssiyritysten markkina-arvot olivat kaikkien aikojen alhaisimmat suhteessa niiden omaisuuden 

kullan, hopean, platinaryhmän metallien tai timanttien kaivannais- tai kirjanpitoarvoon, suhteessa niiden omistamien esiintymien laskennalliseen metalliarvoon, suhteessa

jalostustoiminnasta" kullan ja hopean hintaan ja suhteessa länsimaissa liikkeessä olevan paperirahan määrään".

                         Zenito Oy toimii rahaston salkunhoitajana. Rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö on Evli-Rahastoyhtiö Oy.
          Lisätietoja rahastosta ja rahasto-osuuksien merkinnästä: www.zenito.fi
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