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Rahastotyyppi: Globaali osakerahasto Salkunhoitaja: Tuomas Hillukkala  Aloituspäivä:

Merkintä- / lunastuspalkkio: Max 2% / 1% Hallinnointipalkkio: 1,80 %

Osuudenarvo (tuotto/kasvu): 135,29 / 150,45 ISIN-koodi (tuotto / kasvu): FI4000220314 / FI4000220322
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Salkun yhtiöiden liiketoiminnan kehitys 

Yhdysvaltalainen taloushallinon järjestelmiä ja palveluja tarjoava Paychex 

raportoi vahvan tuloksen ja nosti näkymiään tilikauden tuloksesta. Yhtiön 

tulos kasvoi kolmannella neljänneksellä lähes 10 % ennakoitua paremmin. 

Toukokuun lopussa päättyvänä tilivuonna yhtiö kasvattaa myyntiään 12 – 

13 % ja tulostaan 22,5 – 23 %. Novo Nordisk sai Yhdysvalloissa 

diabeteslääkkeensä hyväksynnän uudelle kohderyhmälle ja ilmoitti 

merkittävistä panostuksista oman tuotantoketjunsa rakentamiseen. 

Saksalainen Rational AG raportoi odotusten mukaisen tuloksen, mutta 

maailmantilanteen takia kiristyneet toimitusketjut sekä kasvava inflaatio 

aiheuttavat epävarmuuksia kuluvalle vuodelle.

Salkun osinkonäkymät 

Global Aristocrats kasvatti jälleen osinkoaan. A-sarjalle maksettava osinko 

kasvoi 2,54 €:sta 2,65 €:oon ja B-sarjan laskennallinen osinko-osuus 2,78 

€:sta 2,94 €:oon.

Muutokset salkussa 

Kevensimme aasialaisten osakkeiden painoa ja ostimme salkkuun uutena 

yhtiönä yhdysvaltalaisen puolijohteita valmistavan Applied Technologiesin.

Salkun ja markkinaympäristön kehitys 

Globaali markkina toipui hieman helmikuun lopusta, mutta markkinaa 

varjostaa edelleen sodan aiheuttamat epävarmuudet. Raaka-aineiden, 

erityisesti energian kasvava hinta aiheuttaa paineita yhtiöiden 

kannattavuuteen, sekä epävarmemmat toimitusketjut hankaloittavat 

tuotteiden saamista myyntiin. Yhtiöiden tuloskasvussa tai kasvunäkymissä 

ei kuitenkaan merkittävää heikentymistä ole näkynyt. Globaali markkina 

nousi maaliskuussa +3,14 % ja rahaston salkku +0,17 %.
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Kuukausikatsaus 

maaliskuu 2022

Investors Global Aristocrats -rahasto sijoittaa 

varansa pääosin sellaisten listattujen yhtiöiden 

osakkeisiin, jotka ovat kasvattaneet osakekohtaista 

osinkoaan useita vuosia ja joilla on mielestämme 

edellytykset jatkaa osinkojen kasvattamista myös 

tulevina vuosina. Rahasto voi sijoittaa varansa ilman 

maantieteellisiä tai yritysten markkina-arvoon 

liittyviä rajoitteita. 

Uskomme, että näin saavutetaan taloussyklin yli 

keskimääräistä parempi tuotto keskimääräistä 

pienemmällä riskillä.
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