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KUUKAUSIRAPORTTI huhtikuu 2023

Rahaston historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta.

Kuukauden teksti

Rahasto täytti kaksi vuotta huhtikuun lopussa ja rahasto-osuuden arvo on noussut 16,5% alusta. Rahaston omistamien osakkeiden
markkina-arvojen tasot yltävät keskimäärin 0,8 x yhtiöiden keskimääräiseen oman pääoman määrään. Salkkuosakkeiden kuluneen kymmenen
vuoden keskimääräinen vastaava suhde on 1,44 (kts. 'kuukauden kuva'). Historiaan nähden alhaista suhdetta selittää ainakin osaksi rahaston
omistamien osakkeiden historiaansa nähden alhaisempi nykytuloksentekokyky. Salkkuosakkeiden keskimääräinen P/E-luku on n. 20
(kuluneen 12 kk:n tulos) ja kun 12 kk tulos korvataan kuluneen kymmenen vuoden "normaalituloksella", P/E-kerroin laskee huomattavasti 
aina tasolle 8,4 asti . Todettakoon kuitenkin, että monen yrityksen tuloksentekokyky on kyllä jo hyvällä tasolla. Rahaston lyhyelle
historialle osuneet melko monet ostotarjoukset saivat jatkoa ja kuukauden aikana vuorossa oli pandemianettihuuman jälkeen romahtanut 
nettikauppias The Hut Group. UK-inflaatio on pysynyt korkella, maaliskuussa vuositahti oli 8,9%, ja valtionvelka edelleen 100% x BKT. 

Rahaston C-osuuden arvonkehitys    Kuukauden kuva

Kuva Salkkuosakkeiden P/B-suhdeluku suhteessa historian 'normaalitasoon'

Tuottolukuja         

Zenito FTSE UK S&P Euro

UK Value Fund All shares 500 Stoxx 50 EUR/GBP

30.04.2023 116,52 107,66 104,06 116,20 0,8771

1 kk 4,0% 3,4% 1,6% 1,6% -0,2%

3 kk 4,6% 1,2% 2,7% 5,6% -0,6%

12 kk 9,7% -1,9% 2,7% 17,8% 4,6%

3 v  -  -  -  -  -
5 v  -  -  -  -  -
YTD 14,7% 6,1% 9,2% 16,0% -0,8%
Rahaston alusta 16,52 % 7,66 % 4,06 % 16,20 % 1,63 %

Rahaston perimän mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion vertailuindeksinä käytetään FTSE UK All shares-indeksiä, 
euromääräisenä. Tämän indeksin arvo katsauskauden lopussa oli 107,66 (arvo = 100 rahaston käynnistyessä). 

Rahaston salkkusisällöstä, brittitaloudesta ja huomioitavia seikkoja
                     €

Rahasto, € 15 498 101 Suurimmat sijoitukset toimiala osuus osakesalkusta

   josta osakesalkun toimialajakauma 1 Card Factory Plc vähittäiskauppa 3,62 %

Vähittäiskauppa 21,9 % 2 J Sainsbury Plc vähittäiskauppa 3,55 %

Muut palvelut 20,5 % 3 Intl. Distribution Serv. Plc postitoiminta 3,45 %

Pankki, vakuutus, kiinteistöt 14,4 % 4 Marks and Spencer Plc vähittäiskauppa 3,32 %

Elintarvike & maatalous 12,9 % 5 abrdn Plc sijoituspalvelut 3,28 %

Teollinen valmistus 12,0 % loput omistukset, 43 kpl 82,79 %

Teolliset palvelut 6,8 %

Kaikki muut toimialat 6,9 % Huomioitavia riskiä kasvattavia seikkoja:

 - punnan vaihtokurssin kehitys tulee vaikuttamaan merkittävästi rahaston tuottoon. Koska

Rahaston käteisvarat 1,4 % tarkoituksenamme ei ole suojata valuutta-altistumaa rahaston valuuttariski on hyvin korkea.

 - UK perii monessa tapauksessa 0.5 %:n kaupankäyntiveron osakkeita ostaessa joka siksi

Osakesalkun GBP-osuus 97,4 % tulee rasittamaan rahaston tuottokehitystä suhteessa indeksiin ja muutenkin
 - maan julkistalous on hyvin rasittunut, velkainen ja, kuten muuallakin, setelirahoitettu ja

vaihtotase on myös alijäämäinen. 

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 1.5 %, 1.0 % ja 0.8 % p.a. Tuottosidonnainen palkkio on 15 %, 10 % ja 8 %. 
Järjestyksessä sarja A, B ja C. Mahdollinen tuottosidonnainen palkkio peritään jos rahaston tuotto samanaikaisesti ylittää vertailuindeksinä käytettävän FTSE UK All shares
-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

Rahastoesite kohta 1: " . . . Rahaston varat [sijoitetaan] pääosin sellaisten "Zenito UK Value Fund on perustettu, koska vuoden 2020 aikana monen pörssinoteeratun britti-

yritysten  . . . kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin joiden kotipaikka yrityksen arvo laski huomattavan alhaiseksi historiallisessa vertailussa kahden yhtiöistä riippu-

tai kotipörssi on Yhdistyneissä kuningaskunnassa (UK, United Kingdom) tai mattoman ulkoisen liiketoimintaan pääasiallisesti kielteisesti vaikuttaneen valtavan poikkeustapah-

sellaisten muun kotimaan omaavaan yhtiöön joiden liiketoiminnasta suuri osa tuman johdosta - brexit ja pandemia. Tämän seurauksena brittiosakemarkkinat tarjoavat kehitty-

on riippuvaista Yhdistyneiden kuningaskuntien talouden kehityksestä". neiden maiden vertailussa ja laajemminkin paljon hintatasoiltaan edukseen poikkeavia osakkeita".

                          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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