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Fondi investeerimiseesmärk ja investori profiil
Avaron Areneva Euroopa Fond on aktiivselt juhitud aktsiafond, mille varad
investeeritakse areneva Euroopa piirkonna aktsiaturgudele. 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).
Kuukommentaar, mai 2022
Maikuus jäid globaalsed aktsiaturud hoolimata kõrgest volatiilsusest peaaegu
muutumatuks, MSCI World ACWI aktsiaindeks langes dollaris 0,1%. Areneva
Euroopa regiooni aktsiaindeks langes 3,6% eurodes, ajendatuna tugevast
müügisurvest Ungari aktsiaturul. Turu languse tingis peaminister Viktor Orbani
otsus kuulutada riigis välja hädaolukord ning kehtestada uued sektoripõhised
maksud. Avaroni Areneva Euroopa fondi osakud kaotasid aprillis 2,8%,
edestades indeksit tänud tugevale panusele Tšehhi (+0,5 protsendipunkti) ja
Poola (+0,6 protsendipunkti) turgudelt. Maikuu suurimaks panustajaks oli
kolmandat kuud järjest Tšehhi energiafirma CEZ (+12% eurodes), mis võidab
endiselt kõrgetest elektrihindadest. Suurimaks langejaks oli Ungari OTP Bank,
mille aktsiahind langes pärast uute pangandussektori maksude välja
kuulutamist. Areneva Euroopa majandus kasvas esimeses kvartalis ootamatult
kiiresti, regiooni kasvumäär võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga oli
6,8%. Analüütikud ootavad regiooni majanduskasvuks sel aastal 3,3%, mis
meie arvates on optimistlik. Inflatsioon regioonis jääb käesoleval aastal
kõrgeks ja keskpangad jätkavad tõenäoliselt intressimäärade tõstmist. Fondi
portfell on jätkuvalt suunitletud tsüklilistele ettevõtetele, moodustades ligi
68% fondist. Hinnatasemelt on areneva Euroopa aktsiaturud endiselt soodsalt
hinnatud. Fondi portfelli ettevõtted kauplevad 8,9 korda 2022. aasta oodatud
kasum ja 8,1 korra 2023. aasta oodatav kasum. Kuigi geopoliitilised riskid on
viimastel kuudel selgelt suurenenud, ei pea me praegust allahindlust Ida‐
Euroopa aktsiaturgudel võrreldes Lääne‐Euroopa või globaalsete arenevate
turgudega siiski õigustatuks. Me ei näe sõjalist konflikti Ukrainas areneva
Euroopa regiooni üle valgumas, sest peaaegu kõik meie poolt analüüsitavad
riigid on NATO liikmed.
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Fondiosakute ostujuhised: www.avaron.ee/investeeri/
Fondi faktid
Fondivalitseja
Investeerimispiirkond
Fondi tüüp
Fondi tegevuse algus
Fondi asukoht
Fondi valuuta
Depositoorium
Audiitor
NAV avaldamine
Fondi dokumendid
Fondi maht
Avaroni halduses varad
Osakute ost ja müük
Järelevalveasutus
Osaku hind
ja ISIN kood

Fondi tasud

AS Avaron Asset Management
Arenev Euroopa, välja arvatud Venemaa
Avalik lepinguline investeerimisfond,
eurofond
23. aprill 2007
Eesti
EUR
Swedbank AS
KPMG
www.avaron.ee
Bloomberg, Lipper, Telekurs
www.avaron.ee/dokumendid/
33.6 mln EUR
130+ mln EUR
Iga päev (korralduse esitamise tähtaeg kell 11.00)
Finantsinspektsioon
A osak
B osak
C osak
D osak
E osak

5.3849
5.8366
19.8181
16.0672
16.0390

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Miinimuminvesteering

D osak

C osak

100 EUR 500 000 EUR

E osak
500 000 EUR

Märkimistasu (ostul)

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Aastane valitsemistasu

2.00%

1.15%

0.85%

Aastane edukustasu

Ei ole

Ei ole

15%
võrdlusindeksit
ületavalt
tootluselt.

Lunastustasu (müügil)

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Fondil ei ole miinimuminvesteeringu nõuet, ent investeeringu tasuvuse
huvides on mõistlik alustada vähemalt 5 000 euroga.
Kontaktandmed
AS Avaron Asset Management
Narva mnt 7D, 10117 Tallinn
Tel: 66 44 205
Faks: 66 44 201
E‐post: info@avaron.com
www.avaron.ee

EE3600090049
EE3600090056
EE3600102901
EE3600108866
EE3600108874

Avaroni tutvustus ja meeskond
Avaron on iseseisev varahaldusettevõte, mille asutasid 2007. aastal
Kristel Kivinurm‐Priisalm, Valdur Jaht ja Peter Priisalm. Meie eesmärk on
olla eraisiku ja ettevõtete eelistatuim partner finantsvara kasvatamisel.
Avaron juhib Avaroni Privaatportfelli Fondi ning Avaron Areneva Euroopa
Fondi, mis investeerib Ida‐Euroopa piirkonna aktsiatesse. Üle 330
investori on usaldanud meie meeskonna juhtida üle 130 miljoni euro
oma vara. Avaronis on Eesti üks suurimaid aktsia‐ ja võlakirjaturgudele
investeerivaid meeskondi. Meil töötab üle 20 oma ala pühendunud
professionaali, sealhulgas kolm investeerimisjuhti ja seitse analüütikut.
Oleme oma tegevuses vastutustundlikud. Aastast 2011 oleme ÜRO
vastutustundlike investorite algatuse UN PRI liige ja järgime
vastutustundliku investeerimise põhimõtteid. Toetame keskkonnamõju
avalikustamise algatust CDP. Juba aastast 2007 teostab Avaroni ja meie
fondide tegevuse üle järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon.

Kristel Kivinurm‐Priisalm
Asutaja ja tegevjuht
Investorsuhete juht
Tel: 511 2242
info@avaron.com

Peter Priisalm

Valdur Jaht

Rain Leesi,
CFA

Asutaja ja
fondijuht

Asutaja ja
fondijuht

Fondijuht

Kuidas investeerida?
Avaroni fondide osakuid saad osta nii eraisikuna kui oma ettevõtte kontole. Ostuks logi sisse oma internetipanka, võta ühendust panga kliendihalduriga või
vormista ost pangakontoris.
Fondi ostmise õpetuse leiad meie kodulehelt: www.avaron.ee/investeeri/
Enne Fondi investeerimist tutvu meie kodulehel fondi dokumentide ja riskihoiatusega: www.avaron.ee/dokumendid
SWEDBANK: kõige lihtsam ja soodsam on osta osakuid Swedbanki internetipanga kaudu. Avaroni fondide hoidmine on pangas tasuta. Swedbank võtab ostul
1.5 eurot teenustasu, müügil 5 eurot.
LHV: lihtne osta läbi LHV internetipanga. Avaroni fondide hoidmine on tasuta, aga igal ostul ja müügil on LHV teenustasu 1% tehingusummast, maksimaalselt
3 eurot.
SEB: esimese ostu saab teostada vaid läbi pangakontori või kliendihalduri, võttes eelnevalt ühendust Avaroniga. Järgmised tehingud saab eraisik teha läbi
internetipanga, ettevõtte kontol tehingute tegemiseks tuleb kasutada kliendihaldurit või külastada pangakontorit. Fondiosakute hoidmise eest võtab pank
teenustasu vastavalt panga hinnakirjale. Ostul ja müügil on teenustasu 3.2 eurot.
Tehingu tähtaeg ostul: Kui sisestad fondi ostutehingu internetipangas tööpäeval enne kella 11.00, saab tehing hinna järgneval tööpäeval ning hiljemalt kolme
tööpäeva jooksul laekuvad osakud Sinu väärtpaberikontole. Kui sisestad fondi ostutehingu tööpäeval peale kella 11.00 või puhkepäeval, lükkub tehingu hinna
arvutamine ning tehingu arveldamine ühe tööpäeva võrra edasi.
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. Fondi riskiprofiil ja riskitase muutuvad ajas. 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 vähemalt 5 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 fookusega areneva Euroopa riikidele. 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.
Käesolevat kuukommentaari kasutatakse ka turundusmaterjalina. Ülevaade fondi investeerimisega seotud riskidest on esitatud prospektis. Enne investeerimist lugege tähelepanelikult fondi tingimusi, prospekti, põhiteavet ja viimast aasta‐ või
poolaastaaruannet, mis on kättesaadavad meie kodulehel www.avaron.ee või pöördudes otse AS‐i Avaron Asset Management poole: aadress Tallinn Narva mnt. 7D; telefon +372 6644 205; faks +372 6644 201; e‐post invest@avaron.com.

