Kuukausikommentti marraskuu 2019

JOM SILKKITIE AASIA -SIJOITUSRAHASTO
JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahaston arvo oli marraskuun lopussa 225,24 eli kuukauden
aikana rahaston arvo nousi +0,46 %. Rahaston aloituksesta 31.7.2009 tuottoa on kertynyt
+125,24 % eli vuositasolla tuotto on ollut +8,17 %.
Osakemarkkinat kehittyneillä markkinoilla jatkoivat marraskuussa nousuaan, kun USA:n
keskuspankki FED jatkoi taseensa kasvattamista uuden QE-ohjelmansa turvin.
S&P500 -indeksi kipusi myöskin uusiin huippulukemiin useampaan otteeseen kuukauden
aikana, kun halpa lainaraha antoi ”share buy-back” -ilmiölle vauhtia. Osakemarkkinan
suunnan määrittelevät nyt lähes yksinomaan Fed:n likviditeettitoimet, kun taas yhtiöiden
tuloskasvuajureilla ei juurikaan ole ollut enää merkitystä.
Myös Euroopassa ja Japanissa kurssien kehitys oli positiivista, mutta muualla maailmassa,
missä harjoitetaan normaalia keskuspankkipolitiikkaa, oli meno epäyhtenäisempää.
Aasiassa huonoimmin performoivat pienemmät markkinat, kuten Vietnam (-2,8 %),
Filippiinit (-3 %) ja Indonesia (-3,5 %), mutta myös isommat, kuten Kiina-A (-1,5 %).
Ylivoimaisesti paras markkina Aasiassa oli Pakistan +15 % nousullaan. Marraskuu
yhteenvetona: mitä pienempi markkina ja mitä pienempi yhtiö kyseessä, sitä huonompi
tuotto.
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JOM SILKKITIE AASIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO (29.11.2019) 225,24

Rahaston koko

23,0 milj. EUR

Rahasto-osuuksien lkm

102 247,0481 kpl

Rahaston toiminta alkanut

31.7.2009

Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana

+0,46 %

Tuotto toiminnan alusta

+125,24 %

Tuotto toiminnan alusta vuositasolla

+8,17 %

Kertynyt hallinnointipalkkio*

1,10 %

Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*

0,00 %

Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*

0,15 %

Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 29.11.2019)

96,9 %

Volatiliteetti**

11,4 %

Salkun kiertonopeus***

202,6 %

RAHASTON PERUSTIEDOT
Nimi:
JOM Silkkitie Aasia sijoitusrahasto
Salkunhoitaja:
Juuso Mykkänen

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

Infra
15 %

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 marraskuu 2019
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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
Salkkuyhtiöiden 9kk tuloskausi päätöksessä

Tuloskausi rahastojemme osalta on saatu päätökseen. Alle olemme luetelleet
keskimääräisten voittojen kasvun maittain. Kiinan yhtiöiden tuloksia saadaan
yleisemmin vain puolivuosittain, mutta esimerkiksi BABA, joka on listattu USA:ssa, on
raportoinut myös kvartaalituloksensa. Indonesialaisten yritysten tuloksia käsiteltiin jo
lokakuun kuukausiraportissa.
9 kuukauden tuloskehitys vuonna 2019 keskimäärin verrattuna vastaavaan
ajanjaksoon vuonna 2018:
• Vietnamin yrityksemme (5 kpl) kasvattivat tuloksiaan vuodentakaisesta +17,3 %.
Heikoiten kehittyi Savicon tulos (+4,1 %) ja parhaiten Tasecon (+25 %).
• Filippiineiltä salkussa on vain kaksi omistusta. Cebu Landmasterin tulos kasvoi
n. +60 % vuodentakaisesta, mutta toisaalta LBC Expressin nettotulos tippui -65 %,
kun vuoden 2018 one-off tuotot tekivät vertailukaudesta haastavan. Toisaalta
LBC:n liiketoiminnan EBITDA kasvoi +40 %.
• Pakistanilaisten yhtiöiden (4 kpl) tulokset kasvoivat +34 %. Shifan tulos kasvoi
ylivoimaisesti eniten, mutta myös uusien pankkiomistusten tulokset kasvoivat
+14-60 % vuodentakaiseen verrattuna.

Kuukausikommentti marraskuu 2019
Kokonaisuudessaan siis tuloskausi oli siis yllättävän hyvä. Tosin salkkuyritysten
kurssikehitys on laahannut etenkin indonesialaisten, filippiiniläisten ja Intialaisten PKyritysten suhteen massiivisesti verrattuna esimerkiksi teknologiapainotteiseen
Taiwaniin (+20 % YTD) tai monien Aasian maiden isoihin yhtiöihin verrattuna. Ja
myöhemmin tarkemmin mainitaan, syksyn aikana indonesialaisten yhtiöiden
osakekurssit ovat olleet alakuloisia paikallisen rahastomarkkinan kasvukipujen takia
(ks. Komodo-osio).
Esimerkiksi Indonesian JCI-indeksi on paikallisessa valuutassa parhaillaan pakkasella
vuoden alusta, vaikkakin marginaalisesti plussalla euroissa mitattuna. Odotamme,
että tähän on tulossa 2020 ensimmäisen kvartaalin aikana muutos huomattavasti
parempaan päin, kun uusi hallitus julkaisee ja implementoi enemmän kasvu-, ja
reformistrategiaansa, koronlaskujen vaikutukset alkavat tuntua ja alhaiset valuaatiot
alkavat vetämään pääomia osakkeisiin.
Silkkitien salkussa kuluneen kuukauden aikana Pakistanin paino nousi lähes 17 %
tasolle, kun kurssit jatkoivat voimakasta toipumistaan alkuvuoden alakulosta. Myös
Intian omistuksemme kehittyivät suotuisasti kuukauden aikana, kun taas lähes kaikki
muut kohdemarkkinamme olivat laskusuunnassa. Esimerkiksi Indonesian MSCI
Indonesia Small Cap indeksi tippui lähes -12 % marraskuussa.

• Intian omistusten osalta tulosjakauma oli pienintä: Reliance Industriesin tulos
kasvoi +11 %, kun taas infran rakentaja JKIL petrasi +18 % vuodentakaiseen
verrattuna.
• Indonesialaisten (7 kpl) yritysten nettovoitot kasvoivat yli +50 %, kun digiyhtiöt
jatkoivat vahvaa kasvuaan, mutta lähes läpi linjan kasvuvahti oli vauhdikasta
(ks. tarkemmat kommentit edelllisestä lokakuun raportista).
• Kiinalaisia yhtiöitä 5 kpl, niistä nettikaupan BABAn tulos kasvoi +45 %. Lähes kaikki
muut raportoivat puolivuosittain, joten muita kvartaalituloksia ei ole saatavilla.

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 marraskuu 2019

JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahaston arvo oli marraskuun lopussa 159,68 eli
kuukauden aikana rahaston arvo laski -6,75 %. Rahaston aloituksesta 15.5.2012
tuottoa on kertynyt +59,68 %, eli vuositasolla tuotto on ollut +6,40 %.

JOM KOMODO INDONESIA -SR, RAHASTO-OSUUDEN ARVO (29.11.2019) 159,68
Rahaston koko

16,3 milj. EUR

Rahasto-osuuksien lkm

102 371,5267 kpl

Kasvukipuja Indonesiassa sen omalla rahastomarkkinalla

Rahaston toiminta alkanut

15.5.2012

Indonesiassa finanssiregulaattori OJK eli paikallinen FIVA on käskenyt neljää
rahastotaloa keskeyttämään toimintansa, koska nämä eivät ole noudattaneet
regulaattorin ohjeita ja määräyksiä. Rahastotalot ovat mm. luvanneet kiinteitä
tuottoja asiakkaille, kun he sijoittavat tiettyihin rahastoihin. Näin ollen
loppusyksyn aikana kymmeniä rahastoja on suljettu ja näiden loput varat
palautetaan asiakkaille. Käsiin saamiemme arvioiden mukaan näissä suljetuissa
rahastoissa on ollut varoja yhteensä 500m-1000m euroa. Paikalliset
osakebrokerit eivät ole kommentoineet julkisesti lainkaan koko tapahtumaa,
koska he pelkäävät menettävänsä asiakkaita vaan kaikki saamamme informaatio
on saatu epävirallisia kanaviamme pitkin.

Tuotto viimeisimmän kuukauden aikana

-6,75 %

Tuotto toiminnan alusta

+59,68 %

Tuotto toiminnan alusta vuositasolla

+6,40 %

Kertynyt hallinnointipalkkio*

1,37 %

Kertynyt tuottosidonnainen palkkio*

0,38 %

Kertynyt säilytysyhteisöpalkkio*

0,26 %

Nettosijoitusaste (ennen merkintöjä 29.11.2019)

94,2 %

Volatiliteetti**

13,0 %

Tuottoja rahastot ovat taas ”taikoneet” sijoittamalla jatkuvalla syötöllä
enimmäkseen hyvin pieniin ja epälikvideihin osakkeisiin, kun lisää varoja on saatu
haalittua rahastoihin näillä kiinteillä tuottolupauksilla. Nyt näiden jo suljettujen
rahastojen arvot ovat tippuneet viimeisten viikkojen aikana 20-55 %, mikä on
luonnollisesti painanut Indonesian osakemarkkinaa kokonaisuudessaan. Maan
pääindeksi on laskenut marraskuussa -3,8 %, mutta MSCI Indonesia Small Cap
-indeksi on samaan aikaan tippunut lähes -12 %. JOM Komodo Indonesia
-rahaston arvo laski siis -6,75 % samana ajanjaksona.

Salkun kiertonopeus***

209,8 %

Rahaston korrelaatio JCI-indeksiin (12kk)

0,69

Positiivisena puolena tässä on se, että rahasto-operaattorit saavat tästä nyt
selkeän signaalin, että OJK:n ohjeita ja määräyksiä noudatettava tai muuten
laitetaan ns. lappu luukulle. Tästä myös seuraa se, että varoja alkaa
allokoitumaan entistä enemmän kohteisiin, missä kurssien suunta korreloi
enemmän yhtiöiden tulosten kanssa.

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

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

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 marraskuu 2019

Indonesian rahastomarkkina on ollut viime vuosina hyvin vahvassa kasvussa, kun
digi- ja -alustatalouden sovellukset ovat helpottaneet sijoittamista rahastoihin.
Esimerkiksi vielä vuonna 2015 vain 0,15 % väestöstä (tai 400t ihmistä) oli sijoittanut
johonkin sijoitustuotteeseen, mutta parhaillaan tämä luku on jo 0,86 % eli n. 2,3
miljoonaa ihmistä. Sijoittajien määrä on siis kasvanut viime vuosina yli 30 % tahtia
vuosittain. Parhaillaan sijoitusrahastojen varat ovat n 4 % BKT:sta, kun esimerkiksi
Intiassa vastaava luku on 12 % ja Thaimaassa 31 %. Näkemyksemme mukaan vahva
kasvu rahasto- ja sijoitusalalla tulee jatkumaan voimakkaana myös tulevina vuosina.

Myös yhtiöveroastetta on tarkoitus alentaa seuraavien vuosien aikana. Kuten olemme
aikaisemmin maininneet, Presidentti Jokowin puoluekoalition asema on parhaillaan
hyvin vahva, kun he parhaillaan hallitsevat 74 % parlamentista, joten lakimuutosten
läpimenolla on vahva tuki. Lisäksi keskuspankin korkopolitiikan odotetaan pysyvän
kasvua tukevana, kun reaalikorot ovat edelleen 2 % tasolla, kun taas useammissa
muissa Aasian maissa reaalikorot ovat jo nollan alapuolella.

Selkeä ostotilaisuus käsillä small-cap puolen hulluilla päivillä
Osakemarkkinan sentimentti on parhaillaan hyvin hauras ja likviditeetti heikkoa.
Kuitenkin arvioiden mukaan suurin osa likvidoinneista on nyt ohi ainakin isompien
yhtiöiden osalta, mutta pienempien yhtiöiden osalta myynnit jatkunevat vielä jonkin
aikaa. Luonnollisesti useat osakkeet ovat nyt huomattavan halpoja, joten olemme
alkaneet hiljalleen lisäämään näitä ”alelaari”-osakkeita salkkuun. Tämän markkinan
huomattavan alennusmyynnin odotetaan jatkuvan vielä joulukuussa ”window
dressinginkin” takia, joten nähdäksemme kuukauden aikana salkkuun ostetaan myös
joitain uusia nimiä, jotka ovat olleet seurantalistallamme. Olemme etenkin
kiinnostuneita yhtiöistä, jotka liittyvät infranrakentamiseen, kotimaiseen kulutukseen
ja mm. kierrätys-businekseen. Alelaarista mm. löytynyt sellainenkin kotimarkkinavetoinen yhtiö, jonka PE on 5x, osinko 5%, ROIC 18%, gearing 0% ja nettovoittojen
kasvua +15% seuraaville vuosille. Tämä yhtiö on nyt salkussa.
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Vuoden 2020 driverit ovat sekä rakenteellisia, että syklisiä
Osakemarkkinan sentimentin odotetaan nyt hiljalleen palautuvan vuodenvaihdetta
kohdin, vaikkakin uskomme, että PK-yrityksien toipumisessa menee hieman
kauemmin kuin isojen indeksiyhtiöiden toipumisessa. Seuraava tärkeä vedenjakaja
osakemarkkinoilla on uuden hallituksen reformihakuiset lakimuutokset, jotka on
tarkoitus tuoda lainpäätäntäkoneiston eteen tammikuussa. Näistä tärkeimmät ovat
uusi työlainsäädäntö ja eri alojen vapauttaminen ulkomaiselle kilpailulle, joiden
molempien uskotaan laittavan vauhtia FDI-sijoituksille. Indonesian keskushallinnon ja
aluehallintojen päällekkäiset säännökset ovat myös pitäneet FDI-sijoitusten suhteen
käsijarrua päällä, mutta tarkoituksena on nyt, että FDI-sijoitukset käsitellään
ainoastaan yhden luukun kautta. Tämän päällekkäisyyden takia FDI-putkessa on
jumissa yhteensä 123mrd USD arvosta ulkomaisia investointeja.
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Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
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Yllä: Indonesian osakemarkkinan sentimentin alakulosta kertoo paljolti pörssin
kaupankäyntivolyymiä kuvaava indeksi VOLIJ, jossa on nähty ennätyksellinen
pudotus pelkästään kuuden viikon aikana. Volumi on tippunut huipuistaan
ennätykselliset 70 %, ja lokakuun keskiarvoistakin yli 50 %. Lähde: Bloomberg

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 marraskuu 2019

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

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

2012

-

-

-

-

Elo

Syys

RAHASTON ARVON KEHITYS VS. ALUEEN OSAKEINDEKSI

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

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

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
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 -6,75

+1,45

Osakkeet sijoitusteemojen mukaan
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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. 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.

