
 

 

 

Managed Futures  
Sijoituskorin esite  

Voimassa 10.3.2021 alkaen 

 

Sijoituskorin keskeiset ehdot 
• Nimi: Mandatum Life Managed Futures 

• Sijoituskorin salkunhoitaja:  

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum Life) 

• Sijoituskorin kohdemarkkina: Mandatum Life Managed Futures-rahasto,  

joka sijoittaa likvideihin futuureihin.  

• Sijoituskorin arvon suojaus: Sijoituskorilla ei ole pääomasuojaa. 

• Sijoituskorin toiminnan aloituspäivä: 16.3.2020  

• Myyntiaika: Jatkuva   

• Sijoitusaika: Jatkuva 

• Sijoituskorin osuuden arvo: Sijoituskorin osuudelle lasketaan  

arvo pankkipäivittäin.  

• Sijoituskorin vuotuinen hallinnointipalkkio: Sijoituskorista ei  

peritä hallinnointipalkkiota. Kohderahastosta veloitetaan sen perimä 

hallinnointipalkkio 1,50 % p.a. 

Sijoitusstrategia  
Sijoituskori sijoittaa varansa Man-

datum Life Fund Management S.A. 

rahastoyhtiön hallinnoimaan Man-

datum Life Managed Futures -ra-

hastoon (jäljempänä Kohderahasto) 

sekä likviditeetin hallintasyistä osin 

EUR- ja USD-määräisiin talletuk-

siin. Mandatum Life Managed Fu-

tures -rahasto sijoittaa likvideihin 

futuureihin pitkiä ja lyhyitä posi-

tioita käyttäen. Rahasto muuttaa al-

tistustaan systemaattisesti eri rahoi-

tusmarkkinoihin seuraten pääasi-

assa momentum-signaaleja ja hyö-

dyntäen lukuisia aikahorisontteja. 

Rahasto ottaa pitkän position instru-

menteissa, joiden tuottojen odote-

taan olevan positiivisia ja lyhyen 

position negatiivisen ennustetun 

tuoton instrumenteissa. 

Sijoitustoiminnan tavoitteena on, 

että Kohderahaston osuus sijoitus-

korin varoista on aina vähintään 95 

%. Kohderahaston osuus voi kuiten-

kin poiketa tavoitteesta väliaikai-

sesti esimerkiksi sijoituskorin ko-

koon nähden isojen merkintöjen ja 

lunastusten yhteydessä. 

Sijoituskorilla ei ole vertailuindek-

siä.  

Sijoituskorin perusvaluuttana on 

euro. Sijoittajat kantavat kuitenkin 

muiden kuin euromääräisten sijoi-

tusten valuuttakurssiriskin. 

Kenelle  
sijoituskori sopii 
Sijoituskori sopii sijoittajalle, joka 

tavoittelee pitkällä aikavälillä posi-

tiivista, absoluuttista tuottoa ja hy-

väksyy riskin pääoman ja/tai tuoton 

menettämisestä osittain tai koko-

naan. 

Sijoituskorin  
arvonlaskenta 
Sijoituskorin arvo lasketaan  

pankkipäivittäin sen sisältämien si-

joituskohteiden senhetkisiin mark-

kina-arvoihin. Sijoituskorin arvo on 

saatavilla Mandatum Lifen internet-

sivuilta. 

Sijoituskorista tehtävien lunastusten 

arvo määräytyy toimeksiantokoh-

taisesti lunastushetken  

markkinatilanteen mukaisesti.   

Sijoituskorin 
riskiprofiili 

Sijoittajalla on riski siitä, ettei sijoi-

tukselle kerry tuottoa. Lisäksi 

sijoittaja saattaa menettää sijoitus-

koriin sijoittamansa pääoman osit-

tain tai kokonaan. Sijoituskorissa ei 

ole pääomasuojaa.  

Koska sijoituskori sisältää pääasi-

assa muita kuin euromääräisiä sijoi-

tuksia, valuuttakurssien muutokset 

vaikuttavat sijoituskorin arvonkehi-

tykseen.  

Sijoituskori ei ole Sijoittajien kor-

vausrahaston tai Talletussuojara-

haston piirissä.  

Sijoituskorin 
palkkiot ja  
kulut  
Sijoituskorista ei peritä hallinnointi-

palkkiota. Sijoituskorin sijoituksiin 

liittyvät mahdolliset kulut, kuten 

kaupankäyntikulut sekä mahdolliset 

verot ja muut julkisoikeudelliset 

maksut, vähennetään päivittäin si-

joituskorin arvosta osuuden arvoa 

laskettaessa, eikä niitä veloiteta 

erikseen. Kohderahastosta veloite-

taan sen perimät hallinnointi- ja 

tuottosidonnainen palkkio sekä 

muita kuluja Kohderahaston sääntö-

jen mukaisesti. Palkkiot on otettu 

huomioon osuuden arvon lasken-

nassa. 

 
 



 

 

Sijoitussidon-
naisiin vakuu-
tuksiin liittyviä 
riskejä ja huo-
mautuksia  
Tämä esite ei ole täydellinen selvi-

tys Mandatum Life Managed Futu-

res -sijoituskorista taikka sitä kos-

kevista ehdoista. Vakuutuksenotta-

jan tulee huolellisesti perehtyä sijoi-

tuskorin sääntöihin, vakuutuksen ja 

sijoituskohteen ehtoihin, hinnastoi-

hin, tuoteselosteisiin ja esitteisiin 

ennen vakuutuksen ottamista, va-

kuutukseen tehtäviä muutoksia tai 

sijoituskohteiden valitsemista tai 

muuttamista. Sijoitussidonnaisten 

vakuutusten arvonkehitys perustuu 

vakuutuksenottajan valitsemien si-

joituskohteiden, kuten sijoitusko-

rien arvonkehitykseen. Sijoituskoh-

teiden arvo voi nousta tai laskea ja 

vakuutuksenottajalla on riski va-

kuutukseen tai kapitalisaatiosopi-

mukseen liitetyn sijoituskohteen ar-

von menettämisestä osittain tai ko-

konaan. 

Sijoituskohteiden aikaisempi kehi-

tys ei kuvaa niiden kehitystä tule-

vaisuudessa. Sijoittajat saattavat 

menettää sijoituskoriin sijoittami-

aan varoja osittain tai kokonaan. Si-

joituskohteiden tuottoja, kuluja ja 

palkkioita koskevissa tiedoissa ja 

laskelmissa ei ole otettu huomioon 

vakuutussopimuksen kuluja.   

Vakuutuksenottaja päättää itsenäi-

sesti sijoituskohteiden valinnasta 

omien sijoitustavoitteidensa mukai-

sesti ja kantaa riskin vakuutussääs-

töjen arvon alenemisesta tai menet-

tämisestä. Mandatum Life tai sen 

asiamiehet eivät vastaa sijoituskoh-

teiden arvonkehityksestä.  

Sijoituskohteita ja muuta sijoitta-

mista koskevat tiedot on annettu 

vain informaatiotarkoituksessa eikä 

annettuja tietoja voida pitää suosi-

tuksena merkitä, pitää tai vaihtaa 

tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä 

muita vakuutuksen arvonkehityk-

seen vaikuttavia toimenpiteitä.  

Kestävyydestä 
ennen sopimuk-
sen tekemistä 
annettavat  
tiedot 
Mandatum Life Managed Futures -

sijoituskoria koskevissa sijoituspää-

töksissä ei tällä hetkellä oteta huo-

mioon (tiedonantoasetuksessa 

(SFDR) määriteltyjä) kestävyysris-

kejä. Mandatum Life Managed Fu-

tures -sijoituskorin sijoitustavoite 

pyritään saavuttamaan sijoittamalla 

Kohderahaston kautta indeksi-inst-

rumentteihin. Tämä sijoitusstrategia 

ei anna salkunhoitajalle mahdolli-

suutta ottaa kestävyysriskejä huo-

mioon sijoituspäätöksissä, koska 

salkunhoitajalla ei ole valtaa päättää 

kyseisten indeksien sisällöstä.  

Koska salkunhoitaja ei ota huomi-

oon kestävyysriskejä tehdessään 

Mandatum Life Managed Futures -

sijoituskoria koskevia sijoituspää-

töksiä, kestävyysriskien todennä-

köisiä vaikutuksia Mandatum Life 

Managed Futures -sijoituskorin 

tuottoihin ei ole arvioitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoituskori on sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin liitettävissä oleva Mandatum Lifen omistama sijoituskohde.  
Vakuutuksen tai kapitalisaatiosopimuksen myöntää ja sijoituskorin tarjoaa 
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