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Kuukausikommentissa tällä kertaa tuoreimpia matkakuulumisia:

INDONESIA

VIETNAM

Katukuvassa ei näkynyt mitään kummallisempaa taantumaa eli ”business as usual”,
kuten aina. Ruuhkat Jakartassa pahenevat, kun infrastruktuurin kehitys jäänyt pahasti
jälkeen automyynnistä. Etenkin uusi LCGC (Low Cost Green Car) villitys on saanut
automyynnin pysymään terveessä kasvussa, vaikka Jakartan paikallishallituksen yksi
tavoite oli saada autoilu vähentymään ja julkisten käyttö kasvamaan. Lisäksi ruuhkia
pahentaa se, että bussikaistoilla ajamisesta sakotetaan nyt erittäin kovaa, kun bussien
käyttöä halutaan lisätä.

Vietnamissa yhtiötapaamisissa tuli esille seikkoja markkinan mielenkiintoisesta
lähtötasosta etenkin autosektorilla. Autopenetraatio oli kuulemani mukaan
ainoastaan 0,2 %, mikä on hyvin alhainen taso aasialaisittain (Filippiineillä 1,1 %,
Indoissa 4,6 %, Thaimassa +10 % jne.). Kuluvana vuonna automyynti on kasvanut 27
%, kun taas vuosi 2012 oli heikko, kun kasvua realisoitui ”ainoastaan” 23 %.
Motskareiden myynti on taas ollut negatiivista -10 % vuoden alusta, mutta tämä ei
huoleta, koska motskareita vaikuttaa olevan maassa ihan tarpeeksi, mikä näkyy
esimerkiksi Saigonin katukuvassa selvästi. Vuonna 2013 autoja myydään Vietnamissa
ensimmäistä kertaa yli 100t kappaletta, mikä on esimerkiksi Indonesiaa huimasti
jäljessä, sillä siellä ylitettiin miljoonan myydyn auton raja ensimmäistä kertaa vuonna
2012.
Yleisnäkymä on siis se, että rakenteellinen kasvu etenkin autoihin liittyvillä sektoreilla
tulee jatkumaan vahvana. Kuten edellä mainittiin, autoala kasvoi hyvin vuosina 2012 2013 siitäkin huolimatta, että yksityisen kulutuksen kasvu oli hieman alamaissa. Maan
johtavan taksiyhtiömme Vinasunin lisäksi olemme sijoittaneet nyt toiseenkin yhtiöön,
joka suoranaisemmin hyötyy auto-alan kasvusta. Tällä hetkellä JOM Silkkitien salkussa
on 7 yhtiötä Vietnamista joiden yhteispaino on n. 15 %
Vaikka Vietnamin markkina on ollut yksi parhaista kuluvana vuonna Aasiassa,
näkisimme, että hyvä performanssi tulee jatkumaan, kun ulkomaalaisten
omistusosuutta osakkeissa ollaan lähiaikoina lisäämässä nykyisestä 49 %:sta 60 %:iin.
Lisäksi kunhan paljon odotettu ”roskapankki” pankkien huonoille lainoilla saadaan
aikaan, pystyy pankkisektori taas toimimaan normaalimmin, mikä väistämättä tulee
nostamaan lainanantolukuja ja näin ollen myös yksityistä kulutusta. Tosin kuten
muillakin kehittyvillä markkinoilla, puheet ovat puheita ja teot tekoja.
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Indoissa tapasin yhtiöitä laidasta laitaan, ja yleissanoma oli positiivinen, vaikka tietyt
yhtiöt ovat kärsineet volatiilista valuutasta ja korkojen nostosta. Yleisesti yhtiöille
pääasia on, että IDR pysyy vakaana eikä pompi ylös alas kuten tapahtui kolmannella
kvartaalilla. Kuitenkin esimerkiksi asuntokehitysyhtiöt pärjäävät ensi vuonna hyvin,
vaikka asuntojen ennakkomyynnit tulevat pysymään näillä näkymin nollilla vuonna
2014. Siis kun vuosien 2011-2013 ennakkomyynnit realisoituvat kirjanpidollisiksi
myynneiksi vuonna 2014, tulee myynti ja nettotulokset kuitenkin pysymään kasvussa.
Rakennusyhtiöiden sanoma tulevalle vuodelle oli vähemmän positiivinen kuin
kuluvalle tai vuodelle 2012. Kun vuosina 2012-13 sektori kasvoi noin 25-30 %
vuosittain, vuonna 2014 povataan “vain” 20 % kasvua. Hyvin konservatiiviset yhtiöt
sanoivat projektoivansa 15 % kasvua sekä liikevaihdolle ja nettotuloksen kasvulle
vuonna 2014. Sanoma yhtiöiltä oli siis yllättävän positiivinen, kun osakekurssit
heijastavat nolla tai miinuskasvua. Tosin ensi vuonna selviää vasta todellinen tilanne,
mutta keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä rakennussektorin tulevaisuus on erittäin
valoisa: asuntovaje Indonesiassa on edelleen n. 15 miljoonaa asuntoa, kun tuotanto
on vuodessa 300t asuntoa - eli vajeen paikkaaminen kestää tätä vauhtia 50 vuotta
ellei tahtia kiristetä.
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Toisaalta vaihtotaseen vaje kuitenkin hieman parani Q3:lla 8,45mrd USD Q2:n
9,95mrd USD:sta, joten suunta sen suhteen on oikea. Lisäksi kauppatase oli
lokakuussa 42mUSD:ta plussalla, kun odotukset olivat -775mUSD. Nyt hallituksen
olisikin tehtävä osansa eli poistaa kokonaan liikennepolttoaineiden tukiaiset, joka on
pääsyy vaihtotaseen vajeeseen. Mutta ensi vuoden vaalien alla tätä tuskin tapahtuu.

Indonesian asuntolainat kasvaneet 19 % vuodessa viimeisen 5 vuoden aikana.
Lähtötason ollessa alhainen Indonesialla paljon vielä kiinniotettavaa verrattuna
muihin Aasian maihin, kun asuntolainakanta/BKT suhde alle 3 %. Lähde: CLSA
Pankkialalla lainanannon kasvu tulee myös hidastumaan terveemmälle 14-17 %
tasolle vuonna 2014, kun se viimeiset 4 vuotta se on ollut 20-25 % tasolla; tai tätä
tasoa keskuspankki ainakin targetoi. Eniten sijoittajat ovat huolissaan huonojen
lainojen eli NPL:ien kasvusta, joka on pysynyt kuitenkin hyvin aisoissa, tietenkin
pankista riippuen. NPL:t systeemitasolla ovat alle 2,6 % ja pankkien NPL coverage
150-200 %. Korkokatteet ovat myös erinomaisilla tasoilla: n. 6 %:ssa suurimmilla
pankeilla. ROE +20 % pankkisektorilla ja CAR (capital adequacy ratio) 14,6 %. Tällaisia
lukuja länsimaiden pankeilla on vain märissä päiväunissa. Myös pankkisektori
Indonesiassa treidaa hyvin alhaisilla valuaatiotasoilla @ 4-10x PE ja P/BV 0,7-1,8x
vuodelle 2013 hieman pankin koosta riippuen. Luonnollisesti vuoden 2014 valuaatiot
ovat alempia, kun kasvu jatkuu.
Indonesian keskuspankki yllätti markkinat marraskuun alussa ja nosti korkoja vasten
odotuksia 7,5 %:iin entisestä 7,25 %:sta. Keskuspankin päätavoitteeksi on tullut IDR:n
suojeleminen, mutta kuun aikana rupia kuitenkin tippui 5,2 % euroon nähden.
Korkojen nostoilla ei näytä ainakaan vielä olevan juuri minkäänlaista vaikutusta IDR:n
arvoon.
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Fed:n elvytystoimien (QE) jatkuminen ei ole saanut ulkomaista sijoittajia palaamaan
Indoihin, mutta QE:n tuleva vähentäminen alkaa jossain määrin olla diskontattu
kursseihin sekä Indonesiassa että yleisesti EM-markkinoilla. Vuoden alusta Indojen
osakkeita myyty nyt n. 1,4mrd USD arvosta ja toukokuun lopusta huikeat 3,4mrd USD
arvosta. Vuoden 2009 alusta saakka ulkomaalaisten netto-ostot paikallisiin osakkeisiin
ovat n. 7mrd USD. Osakkeet alkavat olemaan hyvin halpoja etenkin, jos yhtälöstä
ottaa pois 30 suurinta indeksiosaketta. Eli hyvä paikka tehdä edullisia löytöjä, kun
vain uskaltaa katsoa yli epävarman ajan kevään ja kesän vaaleihin saakka. Yksi
löytämämme uusi salkkuyhtiö mm. on markkinajohtaja alallaan, maksaa 10 % osinkoa
ja 2013 PE on 3,5x. Yleisesti ottaen monet pienemmät ja keskisuuret yhtiöt treidaavat
+50 % alle normivaluaatiotasojen.
Indonesian markkinan suurin lasku toukokuusta lähtien johtuu myös osaksi siitä
syystä, että kotimaisten piensijoittajien osuus markkinasta on hyvin marginaalinen
edelleenkin, eikä kotimaisilla instituutioilla ole vielä tarpeeksi voimaa pitämään
markkinaa ylhäällä kun ulkomaalaiset myyvät. Esimerkiksi Thaimaassa ulkomaalaiset
ovat dumpanneet vuoden alusta Thai-osakkeita jo 4,4mrd USD arvosta, mutta SETindeksi ja valuutta THB ovat pysyneet paremmin kasassa, koska kotimaiset
instituutiot ja piensijoittajat ovat jatkaneet ostoja ja pitäneet markkinaa pystyssä.
Indonesiassa taas kaupankäyntitilejä on vain 0,2 %:lla 245 miljoonasta asukkaasta eli
karvan alle 500t kpl, ja oikea luku on kuulemani mukaan vain 300t sijoittajaa, kun
aktiivisilla sijoittajilla on useampia tilejä. Tilanne on kuitenkin hiljalleen muuttumassa,
kun esimerkiksi uutta lainsäädäntöä on tulossa sen suhteen, ketkä voivat myydä
esimerkiksi osakerahastoja, joten ainakin agenttien määrä tulee kasvamaan. Myös
sijoittamisen alkeita aletaan opettaa pörssin toimesta Filippiinien tyyliin.

JOM RAHASTOT

Kuukausikommentti marraskuu 2013

Aasian valuuttojen kehitys euroa vastaan 2013
+ 10,0 %
+ 5,0 %
+ 0,0 %
2.12.2013; -3,85%

- 5,0 %

2.12.2013; -7,27%
2.12.2013; -8,65%

- 10,0 %

Vaikea sanoa mitä tapahtuu vuonna 2014 osakemarkkinoilla ja etenkin jenkeissä ja
Euroopassa. Jenkeissä valuaatiotasot ovat karanneet huimasti käsistä ja ainoastaan
yhtiöiden kasvavat tulot voivat enää pitää tasoja yllä. Paljon kuulee myös epäsuoria
perusteluja valuaatiotasoista, että ”this time is different”, joka ei ikinä ole ollut hyvä
merkki. Pankkilainojen kasvu pitäisi mm. saada kasvuun, jotta kasvua saataisiin
aikaan. Tosin tätä ei tue Euroopassa eikä jenkeissä pankkien lainanantoluvut (kts alla).
Näin ollen ehkä taas rahavirrat kääntyvät sinne missä valuaatiot ovat huokeita ja
yhtiöiden tulokset kasvavat. Eli siis kehittyville markkinoille.
Salkunhoitaja Juuso Mykkänen
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MYR vs EUR

Indonesian rupia laskenut EM-Aasian valuutoista selvästi eniten vuoden alusta, mutta
myös Filippiinien peso ja Malesian ringgit ovat tippuneet 7-9 % vuoden alusta. Lähde:
Bloomberg

Parhaillaan vaikuttaa siltä, että monet globaalisti sijoittavat suuret instituutiot
haluavat saada EM-painonsa sekä koroissa, että osakkeissa laskemaan ylipainosta
alipainoon vuoden loppuun mennessä, jotta heidän ei tarvitse vuoden lopun
raporteissaan selitellä ylipainoa EM-markkinoilla, kun muutkin ovat alipainossa. Tämä
sopulilaumakäytös tulee siis näillä näkymin jatkumaan vuoden loppuun ja mitä
luultavimmin pitää EM-omaisuusluokkia (korot, osakkeet, valuutat) paineessa vuoden
2013 loppuun.

JOM Rahastoyhtiö Oy
Punavuorenkatu 2 A, 00120 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

Pankkilainojen heikko kasvu indikoi, että Fed:n lähes viisi vuotta kestänyt QE-prosessi
on epäonnistunut.
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Indonesian ja Vietnamin autoteollisuus on ollut kovassa kasvussa kuluvan vuoden
aikana, mutta lisäkasvua on luvassa, kun tuotanto lisääntyy ensi vuoden aikana, ja
uusia kokoonpanolinjoja saadaan pystyyn. Vietnamin ja Indonesian vetovoimana ovat
halvat työvoimakustannukset ja kasvava keskiluokka. Source: JakartaGlobe
Autojen valmistusmääriä ASEAN-maissa (tammi-syyskuu)

2012

2013

Kasvu (%)

1 723 618

1 735 514

+ 0,7 %

Indonesia

788 136

882 009

+ 11,9 %

Malesia

425 192

439 868

+ 3,45 %

Vietnam

52 759

64 183

+ 21,65 %

Filippiinit

57 761

58 326

+ 0,98 %
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Euroopassa pankkilainojen kasvu on pakkasen puolella, vaikka korot melkein nollassa.
EKP:n työkalupakki alkaa olla tyhjä.
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JOM SILKKITIE -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahaston arvo oli marraskuun lopussa 191,45, eli
kuukauden aikana rahaston arvo laski -1,15 %. 12 kuukauden tuotto oli marraskuun
lopussa +11,91 % ja kuuden kuukauden tuotto -14,95 %. Rahaston aloituksesta
31.7.2009 on tuottoa kertynyt 91,45 %, eli vuositasolla tuotto on ollut 16,17 %.
Marraskuun alussa vähensimme taktisesti Indonesian painoa 10 %-yksiköllä
lisäkoronnoston takia ja lisäsimme Vietnamin ja Kiinan painoja. Etenkin Kiinan osalta
vaikuttaa siltä, että PK-yritysten valuaatiotasot alkaisivat nousta hyvin alhaisilta
tasoilta, jonne ne ovat olleet juuttuneina muutamaksi vuodeksi.
Osakkeet maantieteellisen
jakauman mukaan
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Kuukausikommentti marraskuu 2013
JOM SILKKITIE -ESR, RAHASTON ARVO (29.11.2013)

191,45

Rahaston koko

35,54 milj. EUR

Rahasto-osuuksien lkm

185 657,2501 kpl

Rahaston toiminta alkanut

31.7.2009

Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana

-1,15 %

Tuotto toiminnan alusta

+91,45 %

Tuotto toiminnan alusta vuositasolla

16,17 %

Kertynyt hallinnointipalkkio*

1,09 %

Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*

0,54 %

Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*

0,11 %

Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 29.11.2013)

89,5 %

Volatiliteetti**

18,3 %

Salkun kiertonopeus***

237,6 %

RAHASTON PERUSTIEDOT
Nimi:
JOM Silkkitie erikoissijoitusrahasto
Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen
Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori
Vertailuindeksi:
ei ole virallista indeksiä

ISIN-koodi: FI4000003470
Bloomberg-tikkeri: JOMSILK FH
Kohderyhmä:
Vaativat sijoittajat, jotka
ymmärtävät Aasian
osakemarkkinoiden potentiaalin
keskipitkällä ja pitkällä
tähtäimellä.
Minimimerkintä: 5 000 €

Tuotonjako:
Rahastossa vain kasvuosuuksia

Merkintätili:
IBAN: FI81 3301 0001 1297 17

Säännöt vahvistettu viimeksi:
12.4.2013

BIC: ESSEFIHXXXX

Hallinnointipalkkio:
1,2 % p.a.
Merkintäpalkkio:
enintään 1,5 %
Lunastuspalkkio:
1 % (väh. 20 €)
Tuottosidonnainen palkkio:
10 % viitetuoton (5 %) ylittävästä
tuotosta. (tarkemmat tiedot
kuluista ks. Rahastoesite)

Morningstar-luokitus:

Toiminta alkanut: 31.7.2009

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan
saada takaisin vähemmän kuin hän on siihen alun perin sijoittanut. * Tilikauden aikana 1.1.2013 alkaen, % rahaston keskim. nettovaroista. **
Päivätuottojen perusteella 12 kk:n ajalta. JOM Silkkitie -erikoissijoitusrahasto luokitellaan volatiliteettinsa puolesta Finanssivalvonnan määrittämään
sijoitusrahastoluokkaanI, elirahastonolennaisenarvonlaskennanvirheenrajaon≥0,5 %.*** Viimeiselle 12 kuukaudelle. Tarkemmatlaskentakaavat
ovatsaatavillarahastoyhtiöstä.LisätietojaJOMSilkkitie-erikoissijoitusrahastostalöytyyrahastonavaintietoesitteestä,rahastoesitteestäsekärahaston
säännöistä, jotkaovatsaatavilla JOMRahastoyhtiöstä taiosoitteestawww.jom.fi.
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RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI

JOM SILKKITIE -ESR, RAHASTON ARVO (29.11.2013)

191,45

Rahaston koko

35,54 milj. EUR

Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana

-1,15 %

Tuotto toiminnan alusta vuositasolla

+16,17 %

Volatiliteetti

18,3 %
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RAHASTON TUOTTOHISTORIA PUOLIVUOSITTAIN (%)

+ 60 %

+ 40,60 %
+ 40 %

RAHASTON TUOTTOHISTORIA KUUKAUSITTAIN (%)
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

2009

-

2010

Elo

Syys

Loka Marras Joulu

Koko
vuosi

-2,74 +7,49 +1,52 +0,40

+7,07

+14,08

+3,55

-0,05 +9,66 +4,00 -8,12 +0,74 +7,55 +2,46 +13,95 +2,45 +2,73
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+8,75

+4,07 +2,35 +1,85 -4,68 -2,26 +2,58 -5,49 +0,90 +4,59 +5,35

+2,51

+21,44

2013

+6,18

+6,82 +3,25 -0,51 +10,17 -11,08 -1,57 -6,91 +2,00 +3,54 -1,15

-
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+9,17

+ 20 %

+ 14,13 %
+ 10,48 %
+ 9,92 %

+ 14,08 %
+ 9,25 %

+0%
-6,80 % -11,58 %

-4,35 %

-20 %
2H/2009 1H/2010 2H/2010 1H/2011 2H/2011 1H/2012 2H/2012 1H/2013 2H/2013
(5kk)
(5 kk)

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan
saadatakaisinvähemmän kuinhänonsiihen alunperinsijoittanut. MSCI AC Asiaex-Japan (EUR) onhintaindeksi, jokaeihuomioiosinkoja. Lisätietoja
JOM Komodo -erikoissijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesitteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM
Rahastoyhtiöstä taiosoitteestawww.jom.fi.
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JOM KOMODO -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
JOM Komodo Indonesia -rahaston arvo laski marraskuussa -13,95 %. Rahasto on
tuottanut rahaston aloituksesta (15.5.2012) -11,00 %, kuuden kuukauden aikana 41,94 % ja 12 kuukauden aikana -11,21 %. Vuoden 2013 alusta tuotto on -6,96 %.

JOM KOMODO - ESR, RAHASTON ARVO (29.11.2013)

89,00

Rahaston koko

5,32 milj. EUR

Rahasto-osuuksien lkm

59 762.6668 kpl

Rahaston toiminta alkanut

15.5.2012

Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana

-13,95 %

170

Tuotto toiminnan alusta

-11,00 %

150

Kertynyt hallinnointipalkkio*

1,36 %

Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*

1,32 %

Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*

0,38 %

Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 29.11.2013)

94,6 %

Volatiliteetti**

33,0 %

Salkun kiertonopeus***

172,4 %

Rahaston korrelaatio JCI-indeksiin (12kk)

0,74

RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI
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JOM Komodo

RAHASTON PERUSTIEDOT
Nimi:
JOM Komodo erikoissijoitusrahasto

Toiminta alkanut: 15.5.2012
ISIN-koodi: FI4000043401
Kohderyhmä:
Vaativat sijoittajat, jotka
ymmärtävät Indonesian
osakemarkkinoiden potentiaalin
keskipitkällä ja pitkällä
tähtäimellä.

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori
Vertailuindeksi:
ei ole virallista indeksiä

Minimimerkintä: 20 000 €

Tuotonjako:
Rahastossa vain kasvuosuuksia

Merkintätili:
IBAN: FI75 3301 0001 1363 24

Säännöt vahvistettu viimeksi:
12.4.2013

BIC: ESSEFIHXXXX

Kuluttajat, eisykl.
36 %

Hallinnointipalkkio:
1,5 % p.a.
Merkintäpalkkio:
enintään 1,5 %

Kuluttajat,
sykl.
4%

Teollisuus
30 %

Lunastuspalkkio:
2 % (väh. 20 €)
Tuottosidonnainen palkkio:
10 % viitetuoton (5 %) ylittävästä
tuotosta. (tarkemmat tiedot
kuluista ks. Rahastoesite)

RAHASTON TUOTTOHISTORIA KUUKAUSITTAIN (%)
Syys Loka Marras Joulu

Vuosi

-6,29 +0,42 +3,62 -8,02 +3,01 +0,71 +7,63 -4,57

-4,34

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

2012

-

-

-

-

Elo

2013 +6,05 +17,64 +13,43 +1,54 +11,52 -11,79 -8,95 -20,95 -0,95 +7,28 -13,95

JOM Rahastoyhtiö Oy
Punavuorenkatu 2 A, 00120 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

-6,96

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan
saada takaisin vähemmän kuin hän on siihen alun perin sijoittanut. * Tilikauden aikana 1.1.2013alkaen, % rahaston keskim. nettovaroista.
Päivätuottojen perusteella 12 kk:n ajalta. JOM Komodo -erikoissijoitusrahasto luokitellaan volatiliteettinsa puolesta Finanssivalvonnan
määrittämään sijoitusrahastoluokkaan I , eli rahaston olennaisen arvonlaskennan virheen raja on ≥0,5%.*** Viimeiselle 12 kuukaudelle.
Tarkemmat laskentakaavat ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Lisätietoja JOM Komodo -erikoissijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä,
rahastoesitteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM Rahastoyhtiöstä tai osoitteesta www.jom.fi.

