
 

 
     Laadittu 1.1.2023 

AV AINTIETOASIAKIRJA  

Tarkoitus 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta rahastosta. Asiakirja ei ole 

markkinointiaineistoa.Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan 

tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi 

vertailla sitä muihin tuotteisiin. Tuote: 

Obsido Rebalanced 85 Sijoitusrahasto, osuussarja A2, ISIN-koodi: FI4000306626 

Rahastoa hallinnoi Obsido Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Obsido-konserniin.  

Lisätietoja tuotteesta löytyy   verkkosivuilta osoitteesta http://www.Obsido.fi.  

Ottakaa yhteyttä numeroon +358400623614, jos haluatte lisätietoja. 

Obsido Rahastoyhtiön valvonnasta vastaava viranomainen on Finanssivalvonta. 

Rahaston säilytysyhteisö on Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. 
 

Mikä tämä tuote on? 

Tyyppi: Sijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin erityyppisiin pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin 

(ETF), jotka sijoittavat varansa sekä korko- että osakemarkkinoille. Osakepohjaisten sijoitusten osuus 

rahaston varoista voi vaihdella välillä 65-100 % ja korkopohjaisten sijoitusten osuus 0-35 %. Neutraalissa 

markkinatilanteessa osakepohjaisten sijoitusten osuus on 85%. Rahasto harjoittaa systemaattista 

uudelleentasapainotettua ydinsatelliittisijoitusstrategiaa, jossa ydinsijoitukset muodostuvat 

pörssinoteeratuista markkinapainotetuista rahastoista (ETF) ja satelliittisijoitukset ei-

markkinapainotetuista sijoituskohteista. Rahaston sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä 

maantieteellisesti että eri omaisuuslajien kesken. Vertailuindeksinä käytetään seuraavien indeksien 

yhdistelmää: MSCI AC World Net TR EUR (85 %), Bloomberg Euro Aggregate Total Return Value (7,5 %) ja 

Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Value Unhedged USD (7,5 %) -indeksit.  Rahasto on avoinna 

merkinnöille ja lunastuksille jokaisena sellaisena päivänä, jona talletuspankit ovat yleisesti auki 

(pankkipäivä). Rahasto ei jaa tuotto-osuutta. 

 

Sijoitusaika: Suositeltu vähimmässijoitusaika on 5 vuotta. Tuotteella ei ole erääntymisaikaa, tuotteen 

kehittäjä ei voi irtisanoa tuotetta. 

 

Tavoitteet: Rahaston tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman hyvä arvonnousu 

sijoittamalla hajauttaen indeksi- ja vaihtoehtorahastojen osuuksiin. 

 

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida: Ei-ammattimainen sijoittaja, joka sietää 

keskimääräistä riskiä ja on valmis pitämään sijoituksensa suositellun viiden vuoden sijoitusajan loppuun 

asti. Tyypillinen sijoittaja tavoittelee pääoman kasvua. 
 

 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 

Riskituottoprofiilin kuvaus 

 

Rahaston riski-indikaattori on opas tämän tuotteen riskitasoon muihin tuotteisiin verrattuna. Sillä 

esitetään, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa, koska markkinoilla tapahtuu liikkeitä tai 

koska sijoittajalle ei voida maksaa. Obsido Rebalanced 85 -sijoitusrahaston riskiluokaksi on asteikolla 1–7 

määritetty 6, joka on keskimääräsitä korkeampi riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan 

keskiverrolle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti Obsido Rebalanced 85 

-sijoitusrahaston kykyyn maksaa sijoittajalle.

 
 

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää PRIIP-tuotetta hallussaan 5 

vuoden ajan. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja 

eräännyttää tuotteen varhaisessa vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä 

oletettua vähäisemmäksi. 



   

Obsido Rebalanced 85 -sijoitusrahaston kannalta merkittävät riskit, jotka eivät sisälly yleiseen riski-indikaattoriin: 

 

Merkittävä likviditeettiriski: Riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu 

suunnitellussa  ajassa eikä toivottuun hintaan. 

 

Operatiiviset riskit: Riski puutteellisista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä ja henkilöstöstä. 

 

Vastapuoliriski: Arvopaperikaupan vastapuoli tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen 

mukaisesti. 

 

Sijoitusprosessiriski: Rahaston salkunhoitaja ei noudata rahaston sijoitusprosessien mukaisia 

analyyseja sijoituskohteita valitessaan tai sijoitusprosessi osoittautuu riittämättömäksi esimerkiksi 

markkinoiden muutoksen  vuoksi. 

 

Kestävyysriski: Ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai olosuhde, jonka 

toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon kielteinen vaikutus. 

 

Obsido Rebalanced 85  -sijoitusrahasto ei sisällä pääomaturvaa markkinariskiä vastaan. Tähän tuotteeseen ei liity 

turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan 

tai koko sijoitetun pääomansa.. 

 

Tuottonäkymät 
Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin 5 seuraavan vuoden aikana eri 

tuottonäkymien perusteella, kun oletuksena on 10.000 euron sijoitus. Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten 

sijoitus voi tuottaa. Niitä voidaan verrata muiden tuotteiden näkymiin. Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa 

koskevia arvioita, jotka perustuvat historiallisiin lukuihin ja arvioihin, eivät tarkkoja indikaattoreita. Obsido 

muistuttaa, että tulevaisuutta tai varsinkaan tulevaisuuden tuottoja ei ole mahdollista ennustaa varsinkaan 

lyhyellä aikavälillä. Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut ja kaikki sijoittajan 

neuvonantajaan ja jakelijaan liittyvät kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, 

joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Sijoitus 10.000 euroa. 

 

 
 

Näkymät 

 
 

1 vuosi 

 
 

3 vuotta 

 
5 vuotta 

(Suositeltu 

sijoitusaika) 

 

Stressinäkymä 

Mahdollinen tuotto 

sijoittajalle kulujen 

jälkeen 

7 588,63 € 7 501,71 € 7 268,55 € 

Keskimääräinen 

vuotuinen  tuotto 
-24,11 % -9,14 % -6,18 % 

 
Epäsuotuisa näkymä 

Mahdollinen tuotto 

sijoittajalle kulujen 

jälkeen 

8 088,63 € 8 809,51 € 9 423,16 € 

Keskimääräinen 

vuotuinen  tuotto 
-19,11 % -4,14 % -1,18 % 

 

Kohtuullinen näkymä 

Mahdollinen tuotto 

sijoittajalle kulujen 

jälkeen 

10 845,20 € 12 795,22 € 15 026,38 € 

Keskimääräinen 

vuotuinen  tuotto 
8,45 % 8,56 % 8,49 % 

 

Suotuisa näkymä 

Mahdollinen tuotto 

sijoittajalle kulujen 

jälkeen 

15 173,57 € 16 126,34 € 17 194,77 € 

Keskimääräinen 

vuotuinen  tuotto 
51,74 % 17,27 % 11,45 % 

 

Mitä tapahtuu, jos Obsido Rahastoyhtiö Oy on maksukyvytön? 

 

Yksityissijoittajalle voi aiheutua taloudellisia tappioita Obsido Rahastoyhtiö Oy:n maksukyvyttömyydestä. 

Sijoitusrahaston varat on lain mukaan säilytettävä erillisessä säilytysyhteisössä. Jos Obsido Rahastoyhtiö Oy 

asetetaan selvitystilaan, yhtiön omaisuus luovutetaan konkurssiin taikka yhtiö muutoin lopettaa toimintansa, 

säilytysyhteisön on ryhdyttävä välittömästi toimiin sijoitusrahaston hoitamiseksi. Hoitaessaan sijoitusrahastoa 

säilytysyhteisö ei saa laskea liikkeeseen tai lunastaa rahasto-osuuksia. 

 

 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 



   

 

Sijoitus 10.000 euroa. Ajan 

myötä kertyvät kulut 
kohtuullisella tuottonäkymällä 

 

Eräännytettäessä 

(1) vuoden 

kuluttua 

 

Eräännytettäessä 

kolmen (3) 

vuoden  kuluttua 

 

Eräännytettäessä viiden 

(5) vuoden kuluttua 

(Suositellun sijoitusajan 

päätteeksi) 

 

Kokonaiskulut 

 

-127,97 € 

 

-420,24 € 

 

-767,02 € 

 

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (RIY) 

 

-1,23 % 

 

-1,23 % 

 

-1,23 % 

Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, 

että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräseksi tuotoksi tuotoksi 

ennustetaan 9,72 prosenttia ennen kuluja ja 8,49 prosenttia kulujen jälkeen. 

Kulujen rakenne 

Tässä taulukossa esitetään vaikutukset vuotuiseen tuottoon 

 

 

 
Kertaluonteiset kulut 

osallistumisen tai 

irtautumisen 

yhteydessä 

 

Osallistumiskulut 

 

0 % 

Emme veloita 

osallistumiskuluja.   

 
Irtautumiskulut 

 
0 % 

Emme veloita irtautumiskuluja. 

 

 

Jatkuvaluonteiset 

kulut vuosittain 

 
Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut 

 
1,20 % 

Tämä on arvio joka perustuu viime 

vuoden todellisiin kuluihin. 

 
Liiketoimintakulut 

 
0,03 % 

Tämä on arvio kustannuksista, joita 

aiheutuu tuotteen kohteena olevien 

sijoitusten ostosta ja myynnistä. 

Todellinen määrä vaihtelee sen 

mukaan, kuinka paljon ostamme ja 

myymme. 

 
Erityisissä olosuhteissa 

aiheutuneet satunnaiset 

kulut 

 

 

 

Tulosperusteiset palkkiot 

 

0,00 % 

Tähän tuotteeseen ei liity 

tulosperusteista palkkiota. 

 

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen suositellun   sijoitusajan 

loppua? 

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta 

Sijoittaja voi luopua sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. Irtautumistilanteessa sovelletaan 

tässä avaintietoasiakirjassa mainittuja kuluja ja kulurakennetta. Sijoittajan saamat tuotot voivat olla 

merkittävästi pienempiä, mikäli sijoittaja irtautuu sijoituksestaan ennen suositellun sijoitusajan loppua. 

Sijoittajan saamat tuotot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosien välillä ja tässä avaintietoasiakirjassa 

esitetyt tuotto- ja riskiluvut on laskettu   5 vuoden suositellun sijoitusajan mukaisesti. 

 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä Obsido Rahastoyhtiöön info@obsidorahastoyhtio.fi. 

Sijoittaja voi valittaa tästä tuotteesta, Obsido Rahastoyhtiöstä tai tuotetta myyvän tai siitä neuvoja antavan henkilön 

toiminnasta FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, Puhelin: 09 685 0120, 

www.fine.fi). 

 

Muut olennaiset tiedot 

Tiedot rahaston historiallisesta tuotosta (5v.) on saatavissa Obsido Rahastoyhtiön rahastoesitteestä sekä yhtiön 

verkkosivuilta: 
 

http://www.Obsido.fi 

 

http://www.fine.fi/
http://www.taaleri.com/

