Kuukausikommentti lokakuu 2019

JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO
JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli lokakuun lopussa 224,21 eli kuukauden aikana rahaston
arvo nousi +2,74 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on kertynyt +124,21 % eli vuositasolla
tuotto on ollut +8,19 %.

JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO (31.10.2019) 224,21

Rahaston koko

23,1 milj. EUR

Lokakuussa osakemarkkinat yleisesti nousivat ympäri maailmaa, kun Fed:n tase lähti taas
paisumaan massiivisten arvopaperiostojen ja koronlaskujen saattelemina. USA:ssa vaikuttaa siltä,
että, sekä Fed, Presidentti Trump ja hallitus tekevät kaikkensa, jotta osakemarkkina pysyy
noususuunnassa. Marraskuun alussa indeksit USA:ssa tekivät uusia ennätyksiä vaikka yhtiöiden
liikevoitot ovat olleet laskusuunnassa jo useampia kvartaaleita (ks. graafi sivulla 3).

Rahasto-osuuksien lkm

102 840,0471 kpl

Rahaston toiminta alkanut

31.7.2009

Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana

+2,74 %

Tuotto toiminnan alusta

+124,21 %

Kuukauden aikana Indonesialaiset yhtiömme raportoivat suhteellisen hyviä tuloksia verrattuna
maan muihin yhtiöihin. Tästä lisää Komodon osiossa. Tuloksia muista maista saamme enemmän
marraskuun aikana.

Tuotto toiminnan alusta vuositasolla

+8,19 %

Kertynyt hallinnointipalkkio*

1,00 %

Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*

0,00 %

Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*

0,13 %

Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 31.10.2019)

90,6 %

Volatiliteetti**

11,6 %

Salkun kiertonopeus***

199,6 %

Pesuainevalmistaja NET myytiin Vietnamista blokkikaupalla 41,000 vnd hintaan (nykyinen hinta
n. 31,000 VDN), kun yhtiön valuaatio ylitti selvästi kilpailijoiden valuaation. Näin ollen Vietnamin
paino väheni ainakin toistaiseksi Silkkitie-rahaston salkussa. Jatkoimme Pakistanin painon
nostamista ja lokakuussa sen osuus rahaston salkusta nousi noin 11 % paikkeille. Ostimme mm.
MCB-pankkia, jonka PE on 7x, osinko 10%. Kuten edellisessä raportissa mainitsimme on
Pakistanin markkinan valuaatio hyvin edullinen, ja Venäjän osakemarkkina Aasian ulkopuolella on
parhaillaan yhtä alhaalle arvostettu.
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RAHASTON PERUSTIEDOT

Osakkeiden sijoitusteemat

Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori
Vertailuindeksi:
Ei ole virallista indeksiä
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JOM Rahastoyhtiö Oy
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

Toiminta alkanut: 31.7.2009

BIC: ESSEFIHXXXX

ISIN-koodi: FI4000003470

Hallinnointipalkkio:
Bloomberg-tikkeri: JOMSILK FH 1,2 % p.a.
Merkintäpalkkio:
Kohderyhmä:
enintään 1,5 %
Vaativat sijoittajat, jotka

ymmärtävät Aasian
osakemarkkinoiden
potentiaalin keskipitkällä ja
pitkällä tähtäimellä.

Tuotonjako:
Minimimerkintä: 5 000 €
Rahastossa vain kasvuosuuksia Merkintätili:
Säännöt vahvistettu viimeksi: IBAN: FI81 3301 0001 1297 17
7.7.2017

Lunastuspalkkio:
1 % (väh. 20 €)
Tuottosidonnainen palkkio:
10 % viitetuoton (5 %)
ylittävästä tuotosta.
(tarkemmat tiedot kuluista ks.
Rahastoesite)

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan
saada takaisinvähemmän kuinhänonsiihenalunperinsijoittanut. *Tilikauden aikana1.1.2019 alkaen, %rahaston keskim. nettovaroista.
**Päivätuottojenperusteella 12kk:n ajalta.JOMSilkkitieAasia-sijoitusrahastoluokitellaan volatiliteettinsapuolestaFinanssivalvonnanmäärittämään
sijoitusrahastoluokkaan I, eli rahaston olennaisen arvonlaskennan virheen raja on ≥0,5 %.*** Viimeiselle 12 kuukaudelle. Tarkemmat laskentakaavat
ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Lisätietoja JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesitteestä sekä rahaston
säännöistä, jotkaovatsaatavillaJOMRahastoyhtiöstä taiosoitteestawww.jom.fi.

JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti lokakuu 2019
RAHASTON TUOTTOHISTORIA PUOLIVUOSITTAIN (%)
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Loka Marras Joulu Koko vuosi

-2,74 +7,49 +1,52 +0,40 +7,07

+14,08

2010 +3,55 -0,05 +9,66 +4,00 -8,12 +0,74 +7,55 +2,46 +13,95 +2,45 +2,73 +6,39

+53,60

2011

-8,11 -1,34 +2,81 +3,17 -2,47 -0,62 +7,75 -10,15 -14,07 +5,83 -4,11 +4,73

-17,59

2012 +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 +2.88

+12,31

2014 +2,31 +7,46 +0,14 +2,94 +2,21 -1,48 +7,98 +3,98 -1,25 -0,58 -0,33 -4,53

+19,72

2015 +6,02 +3,20 +5,89 +2,38 +3,81 -8,69 -3,22 -16,41 -2,44 +15,52 -1,36 -0,51

+0,61

2016

-9,61 +0,65 +5,97 +1,25 +1,71 +8,58 +7,75 +1,84 -1,66 +0,30 -3,26 +1,38

+14,44

2017

-0,55 +4,73 +1,51 -0,13 -0,67 -0,93 -4,23 -0,73 -0,40 +1,62 -2,73 +0,30

-2,46

2018 +1,54 +0,55 -5,46 +2,03 +4,85 -9,28 -4,14 +0,32 -5,39 -7,39 +6,50 -1,52

-17,23

2019 +1,56 +3,58 +5,58 -2,45 -4,37 +2,10 +0,07 -7,05 +1,17 +2,74

+2,28

JOM Rahastoyhtiö Oy
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

1H/2010

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

2H/2009 (5kk)

-20 %
RAHASTON TUOTTOHISTORIA KUUKAUSITTAIN (%)

-1.59 %

-6.80 %
-11.58 %

-10.52 %

-6.13 % -6.32 % -3.32 %
-11.64 %

1H/2019

0,68

2H/2019 (4kk)

0,62

2H/2018

0,40

+ 5.79 %

1H/2018

0,55

2H/2017

Eurooppa

1H/2017

US

2H/2016

Maailma

1H/2016

Japani

2H/2015

Aasia

1H/2015

Kiina

2H/2014

Filippiinit

+ 14.13 %
+ 14.13 %
+ 12.45 %
+ 10.48 %
+ 7.80 %
+ 9.92 %
+ 6.16 %
+ 4.90 %
+ 3.90 %

+ 14.08 %
+ 20 %
+ 9.25 %

1H/2014

Indonesia

+ 40.60 %

+ 40 %

2H/2013

Bloomberg
S&P 500 Europe 500
Index

1H/2013

MSCI
World

2H/2012

Topix,
Japani

1H/2012

MSCI Asia
ex-Japan

2H/2011

HK Kiinaindeksi
HSCEI

1H/2011

Jakarta
Philippine
Composite composite
Index JCI Index PCOMP

+ 60 %

2H/2010

SILKKITIE-RAHASTON 1V KORRELAATIO ERÄIDEN OSAKEINDEKSIEN KANSSA (EUR)

RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI
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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. Lisätietoja JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahastosta
löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesitteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM Rahastoyhtiöstä tai
osoitteestawww.jom.fi.

JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO

Yllä: S&P500-indeksin voittokulku jatkuu, vaikka yhtiöiden tulopuoli laahaa. Tilanne
muistuttaa 1999-20 vaihteesta, kun kurssit olivat myöskin korkeilla tasoilla. 20 vuotta
sitten, kun S&P500 indeksi lähti laskuun, myös USD heikkeni huomattavasti
seuraavien vuosien aikana. Kuvan lähde: Twitter

Kuukausikommentti lokakuu 2019

Yllä: USA:ssa toimitusjohtajien luottamus talouteen (sininen) on laskussa, kun taas
kuluttajaluottamus (keltainen) on pysynyt vielä korkeilla tasoilla. Kuvan lähde: Twitter

Oikealla alhaalla: Kehittyvät markkinat (EM) ovat tuottaneet S&P500-indeksiä
huonommin lähes 10 vuotta. Samaan aikaan valuaatioero on kasvanut hyvin
suureksi. Onko nyt tulossa kehittyvän markkinan ylituottokausi vai jatkaako S&P500
voittokulkuaan ultralöyhän keskuspankkipolitiikan saattelemana?

JOM Rahastoyhtiö Oy
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan
saada takaisinvähemmän kuinhänonsiihenalunperinsijoittanut. *Tilikauden aikana1.1.2019 alkaen, %rahaston keskim. nettovaroista.
**Päivätuottojenperusteella 12kk:n ajalta.JOMSilkkitieAasia-sijoitusrahastoluokitellaan volatiliteettinsapuolestaFinanssivalvonnanmäärittämään
sijoitusrahastoluokkaan I, eli rahaston olennaisen arvonlaskennan virheen raja on ≥0,5 %.*** Viimeiselle 12 kuukaudelle. Tarkemmat laskentakaavat
ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Lisätietoja JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesitteestä sekä rahaston
säännöistä, jotkaovatsaatavillaJOMRahastoyhtiöstä taiosoitteestawww.jom.fi.

JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti lokakuu 2019

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston arvo oli lokakuun lopussa 171,24 eli
kuukauden aikana rahaston arvo laski -0,79 %. Rahaston aloituksesta 15.5.2012
tuottoa on kertynyt +71,24 %, eli vuositasolla tuotto on ollut +7,47 %.

JOM KOMODO INDONESIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO (31.10.2019) 171,24

Indonesian uusi hallitus julkaistiin lokakuussa. Puolet jäsenistä on poliitikkoja ja
toinen puoli teknokraatteja. Erinomaisesti toiminut Sri Mulyani jatkaa
valtiovarainministerinä, kun taas yllätyksellisesti, listaamattoman alustatalouden
GOJEK-yhtiön perustaja Nadiem Makarir, saa opetusministerin pestin.
Mielenkiintoista on myös se, että Presidentti Jokowin kilpailija
presidentinvaaleissa ja suurimman oppositiopuoleen Gerindran johtaja, Prabowo
Subianto saa puolustuministerin pestin. Lisäksi Gerindran kakkosmies, Adhy
Prabowo, saa ministeripestin myöskin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
Presidentti Jokowin puoluekoalition osuus nousee kevään vaalien jälkeisestä
60 % tasolta lähes 75 % tasolle. Näin ollen tärkeät lakimuutokset mm.
työlainsäädäntöön liittyen tulevan olemaan helpommin implementoitavissa.
Lokakuussa Indonesialaiset listaamattomat unicorn-yhtiöt Tokopedia ja GOJEK
ilmoittivat listautumisaikeistaan vuonna 2020. Näiden uuden talouden jättiläisten
(molemmat >10bnUSD) mahdollinen listautuminen tulee väistämättä lisäämään
ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostusta Indonesian osakemarkkinalle. Tämä on
hyvin positiivinen asia, kun viime vuosina ulkomaalaiset sijoittajat ovat jättäneet
Indonesian väliin, koska mielenkiintoisia ja tarpeeksi suuria teknologia/ecommerce/digitaalisia yhtiöitä ei ole ollut listattuna.
Kuukauden aikana siivosimme pois yhtiöitä (mm. TSPC, DILD), joiden tuloskehitys
ei ole ollut odotuksiemme mukaista. Toisaalta olemme hieman lisänneet tiettyjen
yhtiöiden painoja, jotka ovat petranneet viime aikoina tuloksentekokuntoaan,
mutta kurssikehitys ei tätä vielä heijasta.

Rahaston koko

17,6 milj. EUR

Rahasto-osuuksien lkm

102 488,0681 kpl

Rahaston toiminta alkanut

15.5.2012

Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana

-0,79 %

Tuotto toiminnan alusta

+71,24 %

Tuotto toiminnan alusta vuositasolla

+7,47 %

Kertynyt hallinnointipalkkio*

1,25 %

Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*

0,38 %

Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*

0,22 %

Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 31.10.2019)

94,3 %

Volatiliteetti**

13,9 %

Salkun kiertonopeus***

194,1 %

Rahaston korrelaatio JCI-indeksiin (12kk)

0,72

RAHASTON PERUSTIEDOT
Nimi:
JOM Komodo Indonesia
-sijoitusrahasto
Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen
Säilytysyhteisö:
SEB, Helsingin sivukonttori
Vertailuindeksi:
Ei ole virallista indeksiä

JOM Rahastoyhtiö Oy
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

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

Minimimerkintä: 5 000 €

Tuotonjako:
Rahastossa vain kasvuosuuksia

Merkintätili:
IBAN: FI75 3301 0001 1363 24

Säännöt vahvistettu viimeksi:
7.7.2017

BIC: ESSEFIHXXXX

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

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan
saada takaisinvähemmän kuinhänonsiihenalunperinsijoittanut. *Tilikauden aikana1.1.2019 alkaen, %rahaston keskim. nettovaroista.
** Päivätuottojen perusteella 12 kk:n ajalta. JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto 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 Indonesia -sijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä,
rahastoesitteestä sekärahaston säännöistä, jotkaovatsaatavillaJOMRahastoyhtiöstä taiosoitteesta www.jom.fi.

JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti lokakuu 2019
RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI

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

Elo

Syys

200

Loka Marras Joulu

Vuosi

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

-4,34

2013 +6,05 +17,64 +13,43 +1,54 +11,52 -11,79 -8,95 -20,95 -0,95 +7,28 -13,95 -3,40

-10,13

140

2014 +9,68 +15,86 +10,77 -1,42 +3,20 -6,05 +10,24 +8,15 -2,09 +2,30 +5,50 +2,61 +73,92

120

2015 +2,45 +0,04 +2,24 -8,35 +1,42 -6,30 +0,26 -16,99 -8,01 +21,09 -1,75 -0,47

-17,26

100

2016 -1,69 +3,01 +5,87 +0,63 -0,86 +8,49 +9,63 +4,12 -3,45 +7,33 -6,93 +2,44 +30,86

80
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-

-

-

-

2017 -0,30 +5,05 -0,38 +1,37 +0,73 -2,46 -4,74 -1,73 +1,37 +3,63 -4,47 -1,28

-3,63

2018 +5,21 +0,16 -1,45 +1,09 +3,50 -6,29 -1,32 -4,18 -3,48 -4,27 +13,25 +0,13

+0,88

2019 +6,46 +3,56 +0,19 +1,49 -1,80 +3,24 +3,93 -5,42 -1,83 -0,79

+8,80

160

60
40
15.5.2012

11.11.2013
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5.11.2016
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31.10.2019

JAKARTA COMPOSITE Index (EUR)
S&P Indonesia SmallCap Price (EUR)

Osakkeet sijoitusteemojen mukaan

JOM Komodo

Teknologia
11 %
Teollisuus 21%
Raaka-aineet
13 %

Kiinteistöt &
Rahoitus 6%
Kuluttajat, eisykl. 9%

Kuluttajat,
sykl. 30%

Viestintä
10 %

JOM Rahastoyhtiö Oy
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
Puh: +358 9 670 115, Fax: +358 9 670 117
info @jom.fi www.jom.fi

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. Jakarta Composite Index (EUR) ja S&P Indonesia
SmallCap Price (EUR) –indeksit ovat hintaindeksejä, joissa ei ole huomioitu osinkoja. Lisätietoja JOM Komodo Indonesia sijoitusrahastosta löytyy rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesitteestä sekä rahaston säännöistä, jotka ovat saatavilla JOM
Rahastoyhtiöstätaiosoitteestawww.jom.fi.

JOM KOMODO INDONESIA -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti lokakuu 2019

Tuloskausi Indonesiassa, on ollut salkkuyhtiöiden osalta positiivinen, vaikka joitain
pieniä pettymyksiäkin on ollut matkassa. Alla lueteltuna eri alojen omistusten 9kk
2019 nettovoittojen kasvua vuodentakaiseen vertailukauteen:

Indoyhtiöistämme ovat nyt raportoineet lähes kaikki (28/31) ja olemme yhtiöiden
tuloksiin suhteellisen tyytyväisiä: kuluttajapuolen yhtiöt loistivat, teollisuusyritykset
menevät läpi syklistä katteiden parantumisprosessia, kun taas rakennus/kiinteistöpuolella on epävarmempaa. Pankkien (ei salkuissa) ja markkinan kokonaisuudessaan
tuloskehitys on ollut heikompaa, mikä on rokottanut koko osakemarkkinan
sentimenttiä.

•

Digi, -ja alustatalouden yhtiöt DIVA ja MCAS kasvattivat voittojaan
vuodentakaisesta +1250 % ja +115 %.

•

IT-alan Metrodatan tulos kasvoi +35 %

•

Rakennustarvikeyhtiö Spindo, joka on ollut joitain vuosia sitten salkussa ja
ostettu syksyllä takaisin, käynyt läpi tulosparannusta, kun nettotulos kasvoi
+650 %. Tämä on linjassa ARNA:n tulosparannuksen kanssa, jonka tulos siis
kasvoi +38 %. Myös Surya Pertiwin tulos lähti nopeampaan kasvuun @ +26 %.
Toisaalta Toton tulos heikkeni -61 %.

•

Kuluttajatuoteyhtiöt, kuten Kino on myös saanut tuoteportfolionsa hyvään
kuntoon, kun tulos nousi yli +300 %. Pizza-Hut operaattorin Sarimelati
Kencanan tulos taas kasvoi 47 %. Mediayhtiön MNCN:n tulos jatkoi myös
kasvuaan sen noustessa +60 %.

•

•

Infrayhtiöistä WTON taas kasvatti tulostaan +8 % ja WIKA +50 %, kun taas
kaivosyritys Merdekan (kultaa ja kuparia) tulos kasvoi +26 %. Muut infrayhtiöt
eivät päässeet lähellekään markkinoiden odotuksia, joka on pitänyt koko
sektorin osakkeet alamaissa alkukeväästä saakka.
Tulospettymyksiä aiheuttivat
kiinteistökehitysyhtiöt.

mm.

pienemmillä

painoilla olleet

tietyt

Mutta tähän toiseen puoleen yhtälöstä eli salkkuyhtiöiden kurssikehitykseen emme
taas ole lainkaan tyytyväisiä, koska monilla yhtiöillä tulokset eivät koskaan
aikaisemmin ole olleet näin korkeilla tasoilla, eikä valuaatiot taas näin alhaisilla
tasoilla verrattuna historiaan tai Indonesian ulkopuoliseen vertailuryhmään. Toisaalta
tämä kertoo myös siitä, että sentimentti EM-markkinaa, PK-yrityksiä ja ns. arvoosakkeita kohtaan on yleisesti ollut heikkoa lähikuukausina. Lisäksi kun
tarkastelemme historiallisesti Komodo-rahaston kolmannen kvartaalin tuottoja, on
pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että tuotto on juuri syksyn tullessa negatiivista.

Irtisanomiskorvaus x viikon palkka Aasiassa
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Yllä: irtisanomiskorvauksen maksimitaso Aasian eri maissa. Työntekijän
enimmäisirtisanomiskorvaus tullaan näillä näkymin leikkaamaan nykyisestä 58
viikosta 24 viikkoon Indonesiassa, mutta tämä tulee mitä luultavimmin
koskemaan vain uusia työntekijöitä. Lakimuutos on tarkoitus implementoida
2020-21 aikana. Lähde: ILO
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Kuukausikommentti lokakuu 2019
Indonesian valtion 10v lainan korko (%)

FDI eli ulkomaiset suorat investoinnit Indonesiaan
(kvartaaleittain)
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FDI Indonesiassa vuodesta 2010 alkaen (biljoona IDR, 100 bn IDR = 7 mrd USD). FDI
on lähtenyt Indonesiassa nyt selkeään kasvuun, kun kevään vaalit ovat ohi.
Kolmannella kvartaalilla FDI kasvoi vuodentakaisesta +17 %, ja kaikki merkit
viittaavat siihen, että FDI luvut tulemaan kasvussa seuraavinakin kvartaaleina ja
vuosina. Merkittävää on se, että Kiinan osuus FDI luvuista on ollut lujassa kasvussa
viime vuosina.
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Indonesian valtion velkakirjoille riittää kysyntää, eli korko on ollut laskussa, kun
taloudenpito on konservatiivista, politiikka stabiilia ja korkotuotto huomattavasti
korkeampi kuin länsimaissa tai monissa muissa kehittyvissä maissa. Uskomme, että
tämä kehitys säteilee koko talouteen positiivisena kehityksenä.
Lähde: Bloomberg.

Kuvan lähde: tradingeconomics.com
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