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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Tilinpäätös on laadittu noudattaen valtiovarainministeriön asetusta rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja 
vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä 
toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta (231/2014), valtiovarainministeriön asetusta 
edellä mainitun asetuksen muuttamisesta (258/2019) sekä rahaston sääntöjen arvonlaskemista koskevia määräyksiä. 
Rahaston varat on arvostettu markkina-arvoonsa tilikauden viimeiselle suomalaiselle pankkipäivälle suoritetun 
rahaston arvonlaskennan mukaisesti. Valuuttamääräiset erät on muutettu euromääräisiksi tilikauden viimeiselle 
suomalaiselle pankkipäivälle vahvistettujen Euroopan keskuspankin markkinakurssien perusteella. 
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Toimintakertomus 

Erikoissijoitusrahasto Obsido Global Aggressiven A2-osuussarjan tuotto oli vuonna 2021 26,88 %. Perustamisesta 
lähtien A2-osuussarjan tuotto on ollut 29,99 %. Rahaston toiminta on aloitettu 10.11.2020, ja ensimmäinen tilikausi 
päättyi 31.12.2021. 

Toimintaympäristö vuonna 2021 

Vuosi 2021 jää historiankirjoihin vuotena, jolloin lähes kaikki uutisointi keskittyi maailmanlaajuiseen koronapandemiaan. 
Tämä ei tietysti ole ihme, koska koronavirus on vaikuttanut ihmisten elämään hyvin merkittävästi.  

Vuoden alussa heräsi aivan uudenlaista toivoa elämän palautumisesta verrattavan nopeasti aiempaan normaaliin 
koronavirusrokotteiden kehityksen myötä. Esimerkiksi Israel toimi esimerkkimaana, jossa korkea rokotuskattavuus johti 
uusien todettujen koronatartuntojen merkittävään laskuun. Tämän vuoksi maassa purettiin nopeasti yhteiskunnan 
rajoituksia. Samoin tehtiin myös muualla maailmassa koronarokotekattavuuden noustessa. 

Ilo oli kuitenkin ennenaikaista, koska rokotteilla huomattiin olevan ennakoitua vähäisempi kyky estää uusia tartuntoja. 
Varsinkin loppuvuodesta koronaviruksen uusi omikronvariantti levisi ympäri maailman lähes kulovalkean tavoin. 
Aiempiin variantteihin nähden onneksi näytti siltä, että omikronvariantti johtaisi vähäisempiin taudin vakaviin muotoihin, 
vaikkakin omikronin tartuttavuus oli huomattavasti aiempia koronavirusmuotoja korkeampi. Toisaalta tartuntamäärien 
nopea kasvu nosti jälleen huolia tulevaisuuden taloudellisesta aktiivisuudesta, jota voisivat heikentää uudet 
liiketoiminnan rajoittamiset yhteiskuntien koronatoimien osana. Erityisesti tapahtuma- ja ravintola-alat olisivat jälleen 
haastavassa tilanteessa rajoitusten jatkuessa. Koronapandemia ei siten ole vielä edelleenkään ratkaistu, vaikka 
parempaan suuntaan ollaankin edetty rokotteiden ja uusien toimintamallien avulla. 

On kuitenkin huomattavaa, että huolista riippumatta koronaviruspandemialla oli jopa hämmästyttävän pieni vaikutus 
vuonna 2021 maailmanlaajuiseen talouskasvuun kokonaisuudessaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maan talous 
bruttokansantuotteella mitattuna toipui erittäin nopeasti koronakriisin syvimmästä kuopasta ja kasvu jatkui edelleen 
huomattavan nopeana. Yhdysvalloissa oltiinkin vuoden 2021 lopussa selvästi jopa koronakriisiä edeltäneen ajan 
taloudellista aktiivisuustasoa korkeammalla tasolla bruttokansantuotteella mitattuna. Samoin Euroopan maat ja 
Suomikin saivat oman osansa kasvusta, mutta pienemmällä kulmakertoimella. Talouden toipuminen ja kasvaminen oli 
yleisesti hyvä esimerkki muun muassa yritysten nopeasta sopeutumisesta uuteen ja erilaiseen toimintaympäristöön. 
Yritykset (ja ihmiset niiden takana) pystyivät innovoimaan uusia liiketoimintamalleja vanhojen tilalle, mikä osaltaan 
vauhditti talouden palautumista kriisistä. 

Pitkään piilossa pysytellyt inflaatio (=rahan ostovoiman heikentyminen) nosti päätään Euroopassa ja varsinkin 
Yhdysvalloissa. Jos inflaatio oli ollut hyvin maltillista lähes vuosituhannen vaihteesta lähtien, vuoden 2021 lopussa se oli 
Saksassa noin 5 % ja Yhdysvalloissa noin 7 %. Kun verrataan Saksan vallitsevaa tasoa esimerkiksi Euroopan 
keskuspankin asettamaan 2,0 % inflaatiotavoitteeseen, inflaatio oli vuoden lopussa selvästi tämän tason yläpuolella. 
Ekonomistien arvioissa oli kuitenkin edelleen eroja siitä, onko inflaatio nopeasti ohi menevä ilmiö vai eletäänkö 
jatkossakin lähihistoriaa korkeamman inflaation aikaa.  

Mikäli inflaatio jatkaa edelleen nousuaan tai pysyy lähihistoriaa korkeammalla tasolla, maailman keskuspankeilta 
saatetaan hyvin nähdä tulevaisuudessa koronnostoja. Koronnostot vaikuttaisivat hyvin todennäköisesti myös 
esimerkiksi korkosidonnaisten lainapapereiden hintoihin: nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kun korot nousevat, 
lainojen arvot laskevat. Vastaavasti korkojen laskiessa, lainojen arvo nousee. Vielä koronnostoja ei ole nähty Euroopassa 
tai Yhdysvalloissa, joten yleiset korkotasot ovat suhteellisen matalilla tasoilla edelleen valtaosassa eri korkoluokkia. 

Sijoitusvuosi 2021 

Koronapandemia saattoi olla huolenaihe yksi reaalimaailmassa, mutta sijoitusmarkkinoilla vuosi 2021 oli 
hämmästyttävän hyvä varsinkin maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla. Itse asiassa koronakriisiä ei ainakaan voisi 
todeta näin jälkikäteen edes olleen katsomalla esimerkiksi maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavaa 
käyrää – niin tasainen kehitys oli osakemarkkinoilla kuluneen vuoden aikana, eikä suuria pudotuksia kursseissa nähty 
edes lyhyellä aikavälillä, vaan kurssit nousivat jopa hämmästyttävän tasaisesti.  

Kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana osakemarkkinat nousivat jokaisella isolla maantieteellisellä alueella, mutta 
alueiden välillä oli todella merkittäviä eroja. Suhteellisesti eniten nousivat yhdysvaltalaiset (36,1 %, MSCI USA NR EUR) ja 
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suomalaiset (25,6 %, OMXH25 TR) osakkeet. Heikoiten menestyivät kehittyvien markkinoiden (4,9 %, MSCI EM NR) 
osakkeet. Koko maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI All Country World -indeksi nousi euroissa noin 28,4 %.  

Korkomarkkinoilla sijoituskohteiden heilunta oli suhteellisen vähäistä, mikä kuvaa markkinoiden toipumista 
koronakriisistä. Edes inflaation selvä nouseminen ei näkynyt merkittävästi korkosijoitusten tuottoprosenteissa. Toki 
tulevaisuudessa on hyvin mahdollista, että korot tulevat nousemaan ja lainojen tuotto olemaan haastavaa, jos inflaatio 
pysyy edelleen lähihistoriaa korkeammalla tasolla. Vallitsevassa korkoympäristössä on edelleen vaikea löytää edes 
nimellistä tai saati reaalista positiivista tuotto-odotusta korkosijoituksille varsinkin ottaen huomioon lähihistoriaa 
korkeamman inflaatioympäristön. 

Valuuttamarkkinoilla euron kurssi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin laski olennaisesti vuonna 2021. Tammikuun alussa 
kurssi oli 1,22 ja joulukuun lopussa 1,13.  Yleisesti ottaen euron heikentymisellä (vahvistumisella) on positiivinen 
(negatiivinen) vaikutus eurosijoittajien saamiin tuottoihin sijoituskohteissa, joiden noteerausvaluutta on muu kuin euro. 
Valuuttojen liikkeitä on kuitenkin mahdotonta ennustaa etukäteen, joten pitkällä aikavälillä valuuttojen liikkeet ovat 
nollasummapeliä. Näin ollen jonain vuosina sijoittaja hyötyy ja toisina kärsii valuuttakurssien muutoksista 
hajauttaessaan sijoituksia ilman valuuttasuojausta kotivaluutan ulkopuolelle. 

Rahaston varainhoito vuonna 2021 

Markkinoiden nousujohteisuudesta huolimatta katsauskauden aikana rahaston osakepohjaisissa sijoituskohteissa tai 
niiden painotuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Salkkujen sijoituksia tasapainotettiin pääasiallisesti uusista 
merkinnöistä tulleiden varojen sekä lunastusten avulla. Näin toimimalla salkkujen kaupankäyntikustannukset pystyttiin 
pitämään maltillisella tasolla. 

Osakepohjaisten sijoitusten paino oli joulukuun 2021 lopussa noin 99 % (2020, 99 %) koko rahaston arvosta. Sijoitukset 
kohdistuivat rahaston ytimen muodostaviin markkina-arvopainotteisiin ETF-rahastoihin ja satelliittisijoituksia 
edustaviin tyyli-ETF:iin. Kokonaisuudessaan satelliittisijoitukset vastasivat koko rahaston arvosta 25 %. 

Vuoden lopussa rahaston varat olivat noin 56,7 miljoonaa euroa ja ne olivat sijoitettuna pääasiassa ETF-rahastoihin, joita 
oli lukumäärällisesti 14 kappaletta. Muut sijoituskohteet olivat tilitalletuksia ja käteisvaroja. Rahaston sijoitustyylin 
mukaisesti käytetyt ETF-rahastot olivat kuluiltaan hyvin edullisia. Rahaston pääomaan suhteutettuna ETF-rahastojen 
juoksevat kustannukset olivat vain noin 0,09 %. Rahaston sijoitustoiminnassa ei käytetty johdannaisia tai 
osakelainausta. Rahaston omistamien osakkeiden äänivaltaa ei käytetty. 

Lopuksi 

Venäjän aloittamalla hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole toistaiseksi ollut vaikutuksia rahaston toimintaan. Merkintöjen ja 
lunastusten taso on pysynyt normaalina ja merkintöjä on ollut enemmän kuin lunastuksia. Sodan pitkittyessä varsinkin 
eurooppalaisten sijoituskohteiden arvot voivat vaihdella edelleen. Tulevaisuuden ennustamisen vaikeuden vuoksi 
rahastossa harjoitettiin ja tullaan myös tulevaisuudessa harjoittamaan laajaa hajautusta omaisuuslajien välillä, mutta 
myös niiden sisällä. Rahaston sijoitustyyliin ei kuulu markkinaliikkeiden tai makrotalouden muutosten ennustaminen ja 
turhien kaupankäyntipalkkioiden maksaminen. Näin ollen rahasto keskittyi vuoden 2021 aikana siihen, mihin se voi 
aidosti vaikuttaa, eli tehokkaan ja kurinalaisen sijoitusprosessin toteuttamiseen. Näin rahasto tulee toimimaan myös 
jatkossa, koska edellä mainitulla tyylillä uskotaan saavutettavan paras mahdollinen lopputulos rahastoon sijoittaneelle 
osuudenomistajalle pitkällä aikavälillä.  
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Rahaston tiedot

Erikoissijoitusrahasto Obsido Global Aggressive 31.12.2021

Rahaston perustiedot
Rahastotyyppi

Toiminta alkanut 10.11.2020
Salkunhoitaja

Osuussarjat A2 A3 A4
ISIN FI4000452602 FI4000452727 FI4000452735
Merkintäpalkkio 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Hallinnointipalkkio 1,00 % 0,80 % 0,50 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Kohderahastojen palkkiot (arvio, % p.a.) 0,09 % 0,09 % 0,09 %
Säilytysyhteisöpalkkiot* 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Pankkikulut* 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Juoksevat kulut (% p.a.) 1,14 % 0,94 % 0,64 %
Kaupankäyntikulut* ** 0,06 % 0,06 % 0,06 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Osuuden arvo 31.12.2020 31.12.2021
A2 102,45311 129,98950
A3 102,48233 130,28606
A4 102,52618 130,73354

Osuuksien lukumäärä 31.12.2021

A2                 61 773,11300   
A3             328 975,14525   
A4              44 310,33949   

Palkkiot hallinnointiyhtiö                   258 483,31   
Palkkiot säilytysyhteisö                      10 752,30   
Kaupankäyntikulut                      41 925,85   
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00
Pankkikulut                       3 609,94   

Tuotto A2 A3 A4
1 kuukausi 3,98 % 4,00 % 4,03 %
3 kuukautta 8,53 % 8,58 % 8,66 %
6 kuukautta 9,72 % 9,83 % 10,00 %
1 vuosi 26,88 % 27,13 % 27,51 %
3 vuotta - - -
Toiminnan alusta 29,99 % 30,29 % 32,39 %

Volatiliteetti 13,92 %
Sharpen luku (rf = 0 %) 1,85

Rahasto
Rahaston koko (MEUR) 56,68
Salkun kiertonopeus -9,06 %

Vuosikertomuksessa käytettyjen tunnuslukujen laskentaperusteet ovat saatavilla osoitteesta www.obsido.fi.

Rahaston tunnusluvut (1.1. - 31.12.2021)

**Vuoden 2021 euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 kuukauden jakson korkeimmalla rahastopääomalla.

Globaali osakerahasto

Juho-Tuomas Appel / Obsido Oy

*Säilytysyhteisöpalkkiot, pankkikulut ja kaupankäyntikulut on vuotuistettu.

Ajanjakso 10.11.2020 - 31.12.2021

Rahaston tunnusluvut (1.1. - 31.12.2021) Rahasto (A2-osuussarja)

Lyhyt korko
0,9 %

Osakkeet
99,1 %
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Tuloslaskelma 10.11.2020 - 31.12.2021

TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET
Arvopapereiden nettotuotot 6 491 824,71
Osinkotuotot ja voitto-osuudet 783 720,54
Korkotuotot 21,93
Muut tuotot 6 722,33
KULUT
Palkkiokulut

Rahastoyhtiöille -258 483,31
Säilytysyhteisöille -10 752,30

Korkokulut -3 261,84
Muut kulut -56 972,80
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 6 952 819,26

Tuloslaskelman liitetiedot

Arvopapereiden nettotuotot

Osakesidonnaiset erät
Luovutusvoitot 296 560,64
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 6 195 264,07

Yhteensä 6 491 824,71

Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto

Osakesidonnaiset erät
Käyvän arvon nousut 6 207 288,86
Käyvän arvon laskut -12 024,79
Yhteensä 6 195 264,07

Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut -41 925,85

Säilytysyhteisöille maksetut palkkiot -10 752,30

Rahastoyhtiöille maksetut palkkiot -258 483,31

Muut kulut
Pankkikulut -3 609,94
Kurssitappiot -11 437,01
Välityspalkkiot -41 925,85
Yhteensä -56 972,80

Juoksevat kulut
Obsido Global Aggressive A2 1,14 %
Obsido Global Aggressive A3 0,94 %
Obsido Global Aggressive A4 0,64 %
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Tase 31.12.2021

Vastaavaa
Arvopaperit markkina-arvoon 56 189 728,09
Muut saamiset

Muut 3 293,66
Rahat ja pankkisaamiset 527 120,25
Vastaavaa yhteensä 56 720 142,00

Vastattavaa
RAHASTON ARVO
Rahaston arvo 56 683 577,98
VIERAS PÄÄOMA
Siirtovelat 36 564,02
Vastattavaa yhteensä 56 720 142,00

Taseen liitetiedot

Rahaston arvo 10.11.2020 0,00
Rahasto-osuuksien merkinnät 52 653 011,20
Rahasto-osuuksien lunastukset -2 922 252,48
Tuotonjako 0,00
Tilikauden voitto (tappio) 6 952 819,26
Rahaston arvo 31.12.2021 56 683 577,98

Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelposista varoista 31.12.2021

Rahastolla ei ole tuotto-osuuksia.
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RAHASTON VARAT

Arvopaperit

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osuudet
Lukumäärä (kpl) Kurssi (EUR)

Markkina-arvo 
(EUR)

Osuus rahaston 
arvosta (%)

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio 56 966 19,33 1 100 993,94 1,94 %
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 18 857 74,49 1 404 701,65 2,48 %
iShares MSCI Canada (EWC) 38 356 33,93 1 301 448,95 2,30 %
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 50 883 33,58 1 708 529,48 3,01 %
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 50 161 34,77 1 744 075,74 3,08 %
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 10 953 160,53 1 758 321,08 3,10 %
iShares MSCI USA Quality Factor ETF 13 302 128,52 1 709 552,46 3,02 %
Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO) 31 862 385,46 12 281 470,37 21,67 %
Vanguard Emerging Markets ETF, Index Fund 91 672 43,67 4 003 264,28 7,06 %
Vanguard FTSE All-World Ex-US Small 13 993 118,28 1 655 043,51 2,92 %
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) 138 975 60,25 8 373 348,05 14,77 %
Vanguard Pacific ETF, Index Fund 51 124 68,88 3 521 263,68 6,21 %
Vanguard Small Cap Value VBR ETF 17 953 157,91 2 834 976,21 5,00 %
Vanguard Total Stock Market ETF 60 011 213,17 12 792 738,69 22,57 %

Osuudet yhteensä 31.12.2021 56 189 728,09 99,13 %

Muut erät

Markkina-arvo 
(EUR)

Osuus rahaston 
arvosta (%)

Kassa ja muut varat, netto 493 849,89 0,87 %

Rahaston arvo 31.12.2021 56 683 577,98 100,00 %

LIIKKEESEEN LASKETUT RAHASTO-OSUUDET

Osuussarja Osuuksien lkm Osuuden arvo
Osuuksien 

markkina-arvo 
yht. (EUR)

Osuus rahaston 
arvosta (%)

Obsido Global Aggressive A2 61 773,11300 129,98950 8 029 856,21 14,17 %
Obsido Global Aggressive A3 328 975,14525 130,28606 42 860 874,05 75,61 %
Obsido Global Aggressive A4 44 310,33949 130,73354 5 792 847,72 10,22 %
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 
 

 

Tampereella, 31.3.2022 
________________________________ 

Paikkakunta, päiväys 

 

(sähköisesti allekirjoitettu)   (sähköisesti allekirjoitettu) 

________________________________  _______________________________ 

Markku Kelloniemi   Jani Nikko 

Toimitusjohtaja    Hallituksen puheenjohtaja  
   

 

(sähköisesti allekirjoitettu)   (sähköisesti allekirjoitettu) 

________________________________  _______________________________ 

Katariina Nivala    Teemu Vuorinen 

Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen   
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Tilinpäätösmerkintä 
 

 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

 

Tampereella, 31.3.2022 
________________________________ 

Paikkakunta, päiväys 

 

Oy Tuokko Ltd 

Tilintarkastusyhteisö 

 

(sähköisesti allekirjoitettu) 

________________________________   

Tuija Siuko    

KHT    
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Kirjanpitokirjat 
 

Päiväkirja  Sähköinen arkisto 
Pääkirja Sähköinen arkisto 
Tilinpäätös Sähköinen arkisto 
Tase-erittelyt  Sähköinen arkisto 
Liitetietotositteet Sähköinen arkisto 

 

Tositelajit ja säilyttämistapa 
 

Muistiot Sähköinen arkisto 
Tiliotteet Sähköinen arkisto 

 

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut tositteet on skannattu ja säilytetään vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. 
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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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