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Perustiedot  Rahaston kehitys per 30.9.2016 
Kohdemarkkina Aasia ex Japan  Rahasto-osuuden arvo 261,978 EUR 
Päämarkkina-alue Vietnam  Hallinnoitavat varat 337 milj. EUR 
ISIN  FI0008803812  Tuotto 1 kk 1,3 % 
Bloomberg ELITE FH  Tuotto vuoden alusta 18,2 % 
Merkintä- ja lunastuspalkkio 0 %*  Tuotto perustamisesta (Hel 1999) 2 519,8 % 
Hallinnointipalkkio 1 %  Keskimääräinen vuosituotto 20,3 % 
Tuottopalkkio, HWM 12 %  Seuraava merkintäpäivä 31.10.2016 
Nykyinen HWM (31.10.2014) 264,018 EUR  Yhteydenotot info@pyn.fi 
*Merkintäpalkkio kolmen miljoonan tai sitä suuremmista merkinnöistä on 5 %. 
 

Rahaston allokaatio          Rahasto vs. indeksi  
 

Vietnam 92 %

Kiina 5 %

Käteinen 3 %

 
Kommentit 
 
Syyskuussa VNIndex nousi 1,7 % saavuttaen korkeimman arvonsa kahdeksaan vuoteen hyvän likviditeetin 
saattelemana. Vinamilkin, Domecon ja PAN:n ulkomaalaisomistusrajoitusten poistuminen tuki markkinasentimenttiä. 
PYN Elite tuotti kuukauden aikana 1,3 %, nousua tukivat merkittävien omistusten PAN, HBC, BIC, VND ja KDH vahva 
kehitys. Kun euron valuuttavaikutus otetaan huomioon, tuotti PYN Elite VNIndexiä hieman paremmin.  
 

MWG raportoi erinomaisen 8kk tuloksen, liikevaihto oli 27 028 mrd. VND (79 % koko vuoden tavoitteesta), tulos 1 120 
mrd. VND (81 % koko vuoden tavoitteesta). Verkkokaupan myynti oli 1 877 mrd. VND, 57 % koko vuoden tavoitteesta. 
Alkuvuoden aikana MWG avasi 316 uutta puhelinkauppaa niiden kokonaismäärän ollessa nyt 880 ja 68 
kodinelektroniikkamyymälää, joita on nyt yhteensä 137. Minimarketketju Bach Hoa Xanh raportoi testausvaiheen 
menestyksen jatkumisesta, kauppakohtaisen liikevaihdon ollessa elokuussa 1 mrd. VND, kun vielä toukokuussa 
vastaava luku oli 696 milj. VND. 
 

HBC:n osakekurssi on vuodessa noussut 80 % vahvojen liiketoiminnan näkymien ansiosta. Yhtiö on voittanut useita 
isojen rakennusprojektien kilpailutuksia ja osake otettiin syyskuussa mukaan FTSE Vietnam All Shares –indeksiin.  
 

Vietnamin talous pysyi kohtuullisen vahvana. BKT:n kasvuluku syyskuun loppuun mennessä on vaatimaton 5,93 % 
johtuen tilapäisestä maataloustuotteiden viennin heikkenemisestä. Muut makroluvut pysyivät kuitenkin positiivisina: 
ostopäällikköindeksi nousi 16 kk huippuunsa ollen 52,9, vienti kasvoi 6,7 % ja toteutuneet ulkomaalaisinvestoinnit 
puolestaan 12,4 % valmistus- ja prosessisektoreiden kerätessä suurimman ulkomaalaisten kiinnostuksen.  
 

Lisäksi voidaan todeta, että Vietnamissa on korkeampi internetin käyttöaste kuin muilla lähialueen valtioilla. 52 
prosentilla väestöstä (49 milj. käyttäjää) on pääsy internettiin, Indonesiassa vastaava luku on 20,5 %, Filippiineillä 44 % 
ja Thaimaassa 47 %. Vietnamissa on vain 2,2 milj. autoa, moottoripyöriä on 50 milj. koko väestömäärän ollessa 94 
miljoonaa. Tämä viittaa hurjaan autojen kysyntään tulevaisuudessa. Pitkällä jänteellä tarkasteltuna Vietnam tulee 
saavuttamaan kasvua ja uusi hallitus on vakuuttunut makrotalouden näkymistä. 
 
PYN ASIA RESEARCH 
Ly Tran - Analyytikko 



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. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto 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. 

Rahaston suurimmat omistukset 
 

1. Mobile World Investment 16,3 % 
2. Kinh Bac City   7,8 % 
3. Pan Group   5,6 % 
4. Hoa Binh Construction  5,1 % 
5. Khang Dien House  3,6 % 
6. Rexlot    2,8 % 

7. Tasco JSC   2,7 % 
8. Gemadept   2,6 % 
9. Vietnam Construction  2,6 % 
10. VNDirect Securities  2,5 % 
11. BIDV Insurance   2,3 % 
12. Hopefluent   1,9 % 

 
Rahaston kuukausi- ja vuosituotto  
 

  Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka  Marras Joulu Vuosi 

2016 -5,4 % 3,5 % -5,0 % 3,5 % 5,9 % 9,7 % 2,6 % 1,7 % 1,3 %    18,2 % 
2015 6,8 % 2,3 % -1,3 % -1,1 % 1,7 % -6,9 % -0,7 % -13,0 % 1,3 % 10,9 % -1,8 % -3,4% -7,2 % 
2014 9,2 % 0,7 % -2,4 % -5,5 % -0,5 % 4,9 % 3,8 % 9,1 % 5,7 %  1,5 % -5,7 % -4,1 % 16,2 % 
2013 7,8 % 13,9 % 7,4 % -3,0 % 0,3 % -8,8 % -3,2 % 1,9 % 3,6 % 2,3 % 10,1 % 1,8 % 36,9 % 
2012 17,0 % 4,5 % 1,6 % 3,7 % -2,9 % 1,0 % 9,6 % -2,4 % 7,0 % 4,0 % 6,1 % 2,8 % 64,0 % 
2011 -9,6 % 6,2 % -1,9 % 1,4 % 0,1 % -0,4 % 17,1 % -4,9 % -12,6 % -6,8 % 12,7 % 2,5 % -4,3 % 
2010 1,2 % 5,9 % 8,5 % -1,7 % 6,1 % 10,3 % 4,7 % 8,0 % 2,5 % -3,9 % -0,2 % -1,2 % 46,7 % 
2009 9,9 % 4,5 % 0,5 % 16,7 % 11,8 % -0,5 % 4,7 % 17,6 % 13,7 % -1,8 % -2,0 % 6,9 % 109,3 % 
2008 -6,2 % 12,4 % 0,3 % -5,6 % -6,2 % -17,0 % -10,9 % 2,0 % -12,6 % -25,1 % -9,7 % 1,3 % -52,9 % 

 
Kumulatiivinen tuotto perustamisesta vs. indeksi 
 

 
 
Yhteystiedot 
 

PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 270 70400 info@pyn.fi 
Salkunhoitaja Petri Deryng petri.deryng@pyn.fi 
Analyytikko Maggie Yi maggie.yi@pynasiaresearch.com 
Analyytikko Mai Le mai.le@pynasiaresearch.com 
Analyytikko Ly Tran ly.tran@pynasiaresearch.com 
Markkinointi/Asiakaspalvelu Merja Saarinoro merja.saarinoro@pyn.fi 
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