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Avaintietoesite 
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava 
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta 
sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. 

AJ Value Hedge 

Kasvuosuudet (ISIN FI0008809264). Rahastoa hallinnoi AJ Rahastoyhtiö Oy. 

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu laaja ja hajautettu 
osakesalkku. Rahaston sijoituspäätökset perustuvat 
fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan 
osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa aliarvostettuihin osakkeisiin. Jos 
osakemarkkinoilta ei löydy sijoituspolitiikan mukaisia sijoitus-
kohteita, rahaston varat sijoitetaan käteiseen tai korko-
instrumentteihin. 

Rahaston riski hajautetaan sijoittamalla laajasti eri osakkeisiin. 
Maantieteellinen painotus on ensisijaisesti Suomen ja Ruotsin 
markkinoilla. Lisäksi rahasto voi sijoittaa muille markkinoille 
kuitenkin niin, että rahaston sijoituksista noin 80 % on 
pohjoismaisissa arvopapereissa. Rahasto ei seuraa mitään 
vertailuindeksiä. 

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on hankkia sijoitetulle 
pääomalle vaihtelevista markkinatilanteista huolimatta aina 
absoluuttista tuottoa hoitamalla varoja aktiivisesti. 
Markkinoiden heilahtelut vaikuttavat kuitenkin aina myös 
rahaston arvoon. Osakemarkkinoiden voimakas lasku voi 
alentaa rahaston arvoa merkittävästi. 

Rahaston sijoituskohteiden tuotto, kuten osingot, sijoitetaan 
uudelleen. 

Osakesijoitusten vaihtoehtona rahasto sijoittaa velkakirjoihin, 
joissa on hyvä riski/tuotto -suhde. Joukkovelkakirjat voivat olla 
valtioiden tai listattujen yhtiöiden liikkeeseenlaskemia oman-
pääomanehtoisia velkakirjoja tai vaihtovelkakirjalainoja. 

Sijoitusten valinta perustuu odotettuun arvonnousuun. Osake-
sijoitusten perusteena käytetään ns. osakepoimintaa, jonka 
avulla valitaan markkinoilta arvo-osakkeita.  

Rahasto sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimintaa 
tunteville sijoittajille. 

Rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset tapahtuvat 
kuukauden 15. päivänä tai sitä edeltävänä päivänä, jolloin 
talletuspankit ovat yleisesti Suomessa avoinna sekä kuu-
kauden viimeisenä päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti 
Suomessa avoinna. 

Riski-tuottoprofiili 

Pienempi riski Suurempi riski 

 
Tyypillisesti pienemmät tuotot 
 

Tyypillisesti suuremmat tuotot 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Rahaston riskimittari kuvaa rahasto-osuuden arvonkehityksen 
vaihtelua viimeisen viiden vuoden ajalta. Rahaston nykyinen 
riskiluokka on 5. Tämä tarkoittaa, että rahaston arvonkehityk-
seen liittyy keskimääräistä korkeampi riski. Alinkaan riskiluokka 
(1) ei silti tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön. Rahaston 
riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Historiallisten 
tietojen perusteella ei välttämättä voi muodostaa luotettavia 
oletuksia tulevaisuudesta. 

Rahaston riski muodostuu pääasiassa osakemarkkinariskistä 
sekä korkoriskistä. Yksittäisiin osakkeisiin sisältyy 
yhtiökohtainen riski, jota pienennetään erittäin laajalla 
hajautuksella. Korkoriski liittyy korkoallokaation 
kiinteäkorkoisten instrumenttien arvonmuutokseen. Rahaston 
valuuttariski syntyy arvopapereista, joiden valuutta on muu 
kuin Euro. 

Myös seuraavat riskitekijät vaikuttavat rahaston arvoon, ja 
jotka eivät välttämättä täysimääräisesti sisälly riskimittariin: 

• Likviditeettiriski: sijoitukset pieniin epälikvideihin yhtiöihin 
voi olla hankala realisoida jolloin sijoittajien osuuksien 
lunastus voi mahdollisesti pitkittyä 

• Luottoriski: Epävarmuus sijoituskohteena olevien lainojen 
liikkeeseenlaskijoiden takaisinmaksukyvystä 

  



Sijoittajan avaintiedot 

Rahaston kulut 

Sijoittajan maksamat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen.  
Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. 
 
Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja  
lunastamiseen liittyvät palkkiot 

Merkintäpalkkio 3 % 

Lunastuspalkkio 1 % 
 
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta 
voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen 
yhteydessä. 

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut 

Juoksevat kulut 1,52 % 

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut 

Tuottosidonnainen palkkio 12 %, 
jokaisen kuukauden aikana 

syntyneestä uudesta tuotosta. 
Lisätietoja palkkion laskennasta 

löytyy rahastoesitteestä. Vuonna 
2015 tuottosidonnaiset palkkiot 

olivat 2,32 %. 

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäis-
määrinä. Jossain tapauksissa sijoittaja saattaa maksaa 
vähemmän; tarkempia tietoja voi selvittää rahastoyhtiöstä. 

Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 2015 päättyneenä vuonna 
perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuosittain. Se ei 
sisällä: 

Tuottosidonnaisia palkkioita 
Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja 

Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä kohdassa 
Palkkiot. Rahastoesite on saatavissa rahastoyhtiöstä sekä 
osoitteesta www.ajfund.fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

Rahaston aloituspäivä oli 1.9.2005. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. 

Pylväsdiagrammissa esitetään rahasto-osuuden 
prosentuaaliset arvonmuutokset rahaston toiminnan 
käynnistymisestä lähtien. Tuottoa laskettaessa on otettu 
huomioon hallinnointi- ja tuottopalkkiot. 

Rahaston laskentavaluutta on euro. 

Pylväsdiagrammin hyöty on rajallinen arvioitaessa tulevaa 
tuotto-tai arvonkehitystä. 

Käytännön tiedot

Rahaston säännöt, sijoittajan avaintietoesite, rahastoesite ja 
sijoittajakatsaus ovat saatavilla osoitteesta www.ajfund.fi 
suomen kielellä. Rahaston tilinpäätös on saatavissa rahasto-
yhtiöstä suomen kielellä. Nämä tiedot ovat saatavissa 
veloituksetta.  

Rahaston arvo julkaistaan viikoittain yhtiön Internet-sivulla 
www.ajfund.fi. 

Rahaston säilytysyhteisönä toimiin Skandinaviska Enskilda 
Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (SEB). 

Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan 
henkilökohtaiseen verotukseen. 

AJ Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä 
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai 
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa 
rahastoesitteen kanssa. 

Rahaston säännöt on vahvistettu 23.6.2014 Suomessa ja ne 
ovat voimassa 18.8.2014 lähtien. 

AJ Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Suomessa. 
Rahastoyhtiötä ja rahastoa valvoo Finanssivalvonta. 

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 1.1.2016 alkaen.
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