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Perustiedot  Rahaston kehitys per 31.7.2014 

Kohdemarkkina Aasia ex Japan  Rahasto-osuuden arvo 225,612 EUR 

Päämarkkina-alueet Vietnam ja Kiina  Hallinnoitavat varat 298 milj. EUR 

ISIN  FI0008803812  Tuotto 1kk 3,8 % 

Bloomberg ELITE FH  Tuotto vuoden alusta 9,8 % 

RIC LP60048434  Tuotto perustamisesta (Hel 1999) 2156,1 % 

Seuraava merkintäpäivä 29.8.2014  Keskimääräinen vuosituotto 22,3 % 

Yhteydenotot info@pyn.fi    

 
 

Rahaston allokaatio            Heinäkuun tuotto vs. indeksi 

Vietnam 50 %

Kiina 41 %

Hong Kong 7 %

Käteinen 2 %

 
 
Kumulatiivinen tuotto perustamisesta vs. indeksi 
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Vastuuvapauslauseke 

 
Tämä on yleisesitys, joka perustuu julkisista markkinainformaatiojärjestelmistä kerättyihin tietoihin ja edustaa PYN Rahastoyhtiö Oy:n näkemystä mainittuna ajankohtana. Kyseessä ei ole 
sijoitusneuvonta tai sijoitussuositus. Esityksen perusteella ei tule tehdä sijoituspäätöstä taikka päätöstä merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia.  Esityksessä olevia arvioita, lukuja ja tietoja 
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.  

PYN Rahastoyhtiö Oy on pyrkinyt hankkimaan luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta ei takaa esityksen tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa esityksen sisältämien tietojen, lukujen 
ja arvioiden mahdollisista virheistä tai puutteista eikä näistä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.  

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi tulevaisuudessa nousta tai laskea. Sijoittaja voi sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän 
kuin hän siihen alun perin sijoitti taikka menettää sijoittamansa summan. Erikoissijoitusrahasto Elite ei ole Sijoittajien korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. 

Rahaston säännöt, avaintietoesite sekä muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.pyn.fi tai PYN Rahastoyhtiö Oy:stä. Asiakkaan tulee aina tutustua näihin ennen sijoituspäätöksen 
tekemistä. 

 

Kommentit 
 
Pyn Eliten osuuden arvo nousi kuukauden aikana 3,8 %. Rahastosta myytiin heinäkuun puolivälissä 
kaikki loput Thai-osakkeet, näin saatiin lopullisesti päätökseen siirtyminen Kiinan ja Vietnamin 
markkinoille. Molemmat markkinat nousivat, Kiinassa nähtiin erityisen hyvää kehitystä pankki- ja 
kiinteistösektorilla.  
 
Hang Seng –indeksi nousi suuren kaupankäyntimäärän siivittämänä 6,75 % ylittäen 24 000 pisteen 
rajan ja lähestyen viiden vuoden tarkkailujakson korkeinta arvoaan. Teollisuuden 
ostopäällikköindeksi nousi odotuksia enemmän parhaimpaan lukemaansa yli kahteen vuoteen ollen 
51,7. Indeksiä nostivat uudelleen vahvistunut luottamus kasvukehitykseen ja hallituksen kykyyn 
saavuttaa asetetut kasvutavoitteet.  
 
Ho Chi Minh –indeksi nousi kuun aikana 3,1 %. Testattuaan 600 pisteen rajaa indeksi päätyi lopulta 
lukemaan 594. Inflaation kasvu pysyi tasaisena ollen 4,94 %.  Viennin määrä oli odotusten mukainen, 
tosin kasvuvauhti jäi hieman kesäkuun lukemista. Teollisuuden ostopäällikköindeksi indikoi edelleen 
teollisuuden positiivisia odotuksia ollen 51,7, joskin kesäkuun lukemaa heikommin.  
 

Yhteystiedot 
 

PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 270 70400 info@pyn.fi 
Salkunhoitaja Petri Deryng petri.deryng@pyn.fi 
Analyytikko, Bangkok Daniel Kastner daniel.kastner@pynasiaresearch.com 
Analyytikko, Vietnam Mai Le mai.le@pynasiaresearch.com 
Analyytikko, Kiina Maggie Yi maggie.yi@pynasiaresearch.com 
Markkinointi Merja Aaltonen merja.aaltonen@pyn.fi 
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