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Fondi investeerimiseesmärk ja investori profiil
Avaron Areneva Euroopa Fond on aktiivselt juhitud aktsiafond, mille varad paigutatakse Kesk- ja Ida-Euroopa
piirkonda. Fondi investeerimisuniversum hõlmab Euroopa Liidu uute liikmesriikide ning sinna alles pürgivate
riikide börsiettevõtteid. Fond ei investeeri Venemaale ega SRÜ riikidesse. Fondi vara hajutatakse 30-40 erineva
emitendi väärtpaberite vahel. Fond sobib investorile, kes soovib paigutada raha aktiivselt juhitud areneva
Euroopa aktsiaportfelli. Fond sobib täiendama investori globaalset aktsiaportfelli. Raha paigutamisel fondi peaks
investoril olema pikk investeerimishorisont (5-10 aastat).
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Kuukommentaar, juuli 2019
Juulis liikusid globaalsed aktsiaturud erisuunaliselt. Investorite meeleolu suunavad endiselt viimase aasta jooksul
aktuaalsed teemad – maailmamajanduse kasvu-väljavaade ja USA-Hiina vaheline kaubandustüli ning sellega
seonduvalt suuremate keskpankade rahapoliitika. Maailma aktsiaturgude tootlust peegeldava MSCI World indeksi
väärtus tõusis kuuga 3,1%, samas kui Euroopa ja arenevate turgude aktsiaindeksite tootlus oli vastavalt -0,1% ja
+0,9%. Dollaripõhiste indeksite tootlust toetas dollari tugevnemine euro suhtes, mille põhjuseks oli Euroopa
Keskpanga teade valmisolekust langetada intresse ja jätkata võlakirjade kokkuostuprogrammi. Areneva Euroopa
aktsiaturgude tootlus oli juulis +2,7%, mida vedasid Türgi ja Kreeka aktsiad. Tänu olulisele korrektsioonile dollari
intressides eelmise aasta lõpust ja paranenud inflatsiooniväljavaatele Türgis on investorite huvi sealsete
finantsvarade vastu hakanud taastuma. Kreekas toetas turgu positiivne ennetähtaegsete valimiste tulemus,
millega paremtsentristlik Uus Demokraatia sai enamuse parlamendis. Avaron Areneva Euroopa Fondi tootlus oli
juulis +1,7%. Fondi osaku hind on aasta algusest tõusnud 10,74%. Fondi portfellis olevad ettevõtted kauplevad
10,9x järgmise 12 kuu kasum, pakkudes 5%+ dividenditootlust.
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Osaku liik
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Fondi dokumendid
Fondi maht
60.7 mln EUR
Avaroni halduses varad 375+ mln EUR
Osakute ost ja müük
Iga päev (korralduse esitamise
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E osak 14.4762 EUR
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TÄHTIS RISKIHOIATUS! Fondi investeerimisega kaasnevad mitmesugused riskid, mis võivad mõjutada investeeringu tootlust. Investor peab aktsepteerima, et Fondi paigutatud investeeringu säilimine ega kasvamine ei ole garanteeritud, Osaku puhasväärtus võib
oluliselt kõikuda ning investeerimine võib kaasa tuua nii kasumit kui ka kahjumit. Riskide realiseerumisel võib investor kaotada olulise osa oma investeeringust. Fondi mineviku tootlus ei ole garantiiks ega viita Fondi tootlusele järgnevatel perioodidel. Fondi vara
investeeritakse arenevate turgude finantsinstrumentidesse, millest suurima osa moodustavad investeeringud aktsiatesse. Seega tuleb Fondi käsitada kõrge riskiga investeerimistootena. Fond sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes otsib pikaajalist kapitali kasvu
läbi investeeringute areneva Euroopa piirkonna aktsiaturgudele. Soovitatav investeerimishorisont on 5-10 aastat, mille jooksul peab investor olema valmis taluma ja tema finantsolukord võimaldama olulist Osaku puhasväärtuse kõikumist. Investoril on soovitatav
omada eelnevaid kogemusi finantstoodetesse investeerimisel või teadmisi finantsturgude toimimise kohta. Regionaalse arenevate turgude aktsiafondina sobib Fond hajutatud investeerimisportfelli üheks komponendiks. Iga investor on iseseisvalt kohustatud kaaluma
Fondi investeerimisega seonduvaid riske ja hindama nende mõju ja võimalikke tagajärgi arvestades oma investeerimisalaseid kogemusi ja teadmisi, varalist seisundit ning investeeringu ajahorisonti ja eesmärke. Fondivalitseja soovitab enne investeerimisotsuse
langetamist konsulteerida asjatundliku investeerimisnõustajaga.Fondi vara investeeritakse täies ulatuses areneva Euroopa riikide finantsinstrumentidesse. Arenevate riikide õiguslik, poliitiline ja majanduslik raamistik on alles kujunemisjärgus ning neis riikides võib
esineda suuremat sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist ebastabiilsust. Sellest tulenevalt kaasneb areneva Euroopa piirkonda investeerimisega võrreldes arenenud turgudega kõrgem risk. Investorid peaksid arvestama, et positiivsed arengud ja edukad reformid ühes
piirkonna riigis ei pruugi korduda samamoodi teises riigis. Areneva Euroopa turgude kapitalisatsioonid on suhteliselt madalad ja need turud on tihti volatiilsed ning madala likviidsusega. Investeerimispiirkonna riikide valuutakursid võivad Fondi arvestusvaluuta suhtes
oluliselt kõikuda, mis võib omada olulist mõju Osaku puhasväärtusele. Fondivalitseja üldiselt ei maanda valuutariski. Riigid võivad seada piiranguid kapitalivoogudele ja valuuta konverteeritavusele, mille tulemusel võib olla piiratud Fondi võimalus väärtpaberite
müükidest raha kätte saada ning Osakuid korrapäraselt tagasi võtta. Riiklik finantsjärelevalve võib piirkonna riikides olla väheefektiivne. Areneva Euroopa riikide raamatupidamise-, auditi- ja aruandlusstandardid ei pruugi olla samal tasemel arenenud riikide
standarditega. Väärtpaberite arveldus- ja registreerimissüsteemid ning väärtpaberite arveldamisele, registreerimisele ja kontohaldurite tegevusele rakendatavad nõuded ja järelevalve ei pruugi olla samal tasemel arenenud riikidega. Ülevaade fondi investeerimisega
seotud riskidest on esitatud prospektis. Enne investeerimist lugege tähelepanelikult fondi tingimusi, prospekti, investorile esitatavat põhiteavet ja viimast aasta- või poolaastaaruannet, mis on kättesaadavad internetis www.avaron.ee või pöördudes otse AS-i Avaron
Asset Management poole: aadress Narva mnt 7D, 10117 Tallinn; telefon +372 6644 205; faks +372 6644 201; e-mail avaron@avaron.com.

