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Rahaston kehitys per 31.10.2013
Aasia ex Japan

Rahasto-osuuden arvo

Vietnam ja Kiina

Hallinnoitavat varat

LP60048434

Tuotto perustamisesta (Hel 1999)

FI0008803812

Tuotto 1kk

29.11.2013

Keskimääräinen vuosituotto

ELITE FH

Tuotto vuoden alusta

info@pyn.fi

Rahaston allokaatio

183,21 EUR

208 milj. EUR
2,3 %

22,1 %

1732,1 %
21,9 %

Lokakuun tuotto vs. vertailuindeksi

Vietnam 39 %
Kiina 44 %

Thaimaa 8 %

Hong Kong 9 %
Käteinen 0 %

Kumulatiivinen tuotto perustamisesta vs. vertailuindeksi

Kommentit
Kiinan Hang Seng –indeksi nousi kuukauden aikana 1,52 %, lähestyen jo 23 500 pisteen rajaa ennen
loppukuussa lisääntynyttä heilahtelua. Kinan BKT kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä odotusten
mukaisesti 7,8 % vuotta aiemmasta siitä huolimatta, että valtion menojen kasvu on ollut hitaampaa kuin koko
uudistuskauden aikana. Kuluttajahintaindeksi nousi 3,1 % vuoden takaiseen verrattuna olleen korkeampi kuin
ennustettu 2,8 %. Syynä odotuksia suurempaan nousuun oli ruoan hinta.

Vietnamin Ho-Chi Minh indeksi nousi kuukauden aikana 0,97 %. Indeksi kävi yli 500 pisteen tasossa
kahteenkin kertaan päätyen lopulta arvoon 497. Vienti kasvoi 15,2 % ja vähittäismyynti 12,6 % vuoden
takaiseen verrattuna. Yhdessä nämä tukevat BKT:n kasvua, jonka odotetaan kuluvan vuoden osalta olevan 5,4
%.
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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.

