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Valuutta USD 

Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.  

Arvonkehitys 

Rahaston tavoitteena on pääoman pitkän aikavälinkasvu sijoittamalla likvideihin futuureihin sekä 

pitkiä että lyhyitä positioita käyttäen. Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti 

systemaattisilla momentum-lähtöisillä sijoitusmenetelmillä. Momentum-strategiasta seuraa, että 

Rahaston altistus erifinanssimarkkinoille, kuten esimerkiksi osake-, korko-,valuutta-, rahamarkkina- 

ja raaka-aineindekseille, saattaa muuttua merkittävästi yli ajan ja että ajoittain Rahaston ainoa 

markkinariski voi olla rahamarkkinariski. Rahasto muuttaa altistustaan systemaattisesti eri 

rahoitusmarkkinoihin seuraten pääasiassa momentum-signaaleja ja hyödyntäen lukuisia 

aikahorisontteja. Rahasto ottaa pitkän positioninstrumenteissa, joiden tuottojen odotetaan 

olevanpositiivisia ja lyhyen position negatiivisen ennustetuntuoton instrumenteissa.  

Salkunhoitajan katsaus 

Rahaston tuotto oli syyskuussa -1,9 %. Tuottoa rahaston alusta on tullut +3 %, jota voidaan pitää hyvänä suorituksena huomioiden 

pääomamarkkinoiden ja CTA – indeksin tuotot vastaavalta ajalta. Sekä osakkeet että valtionlainat laskivat globaalisti syyskuussa.  Rahaston 

keskimääräinen netto-osakepaino oli syyskuussa +13 % ja bondifutuurien nettopaino keskimäärin +49 %. Korkeimmillaan netto-osakepaino 

kävi + 40 %:n tasoilla ja bondifuutureissa +145 %:n tasolla.  Alimmillaan painot olivat osakkeissa -10 % ja bondifutuureissa +3 %:n tasoilla. 

Syyskuussa rahaston tuottoon vaikutti negatiivisesti tuotot kaikista omaisuusluokista. Osakemarkkinoilta rahastolle parhaat tuotot toivat 

sijoitukset Singaporen osakeindeksiin ja NASDAQ 100 -indeksiin. Bondifuutureista parhaimmat tuotot sijoitukset Saksan 5- ja 10-vuotisiin 

valtionlainoihin.  Valuuttamarkkinoilta parhaiten tuottivat JPY/USD ja INR/USD valuuttaparit. 

Rahasto sijoittaa osake- korko ja valuuttamarkkinoille ja rahaston hoidon tukena hyödynnetään tekoälyä. 

Kuukausittaiset tuotot 
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 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YTD

2020 1.06 % -1.78 % -4.61 % 3.14 % 0.78 % 2.59 % 3.59 % 0.36 % -1.90 % 2.97 %

2019 0.03 % 0.03 %



Tämä katsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahaston osakkeita. Katsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Mandatum Life ei kuitenkaan vastaa 

katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat 

menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Mandatum Life Fund Management S.A. 

Rekisteröity kotipaikka ja osoite: 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg. Y-tunnus: B190624. www.mandatumlife.lu/fi/ 
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Tunnusluvut 

Päivittäinen Tuottokontribuutio sijoitusluokittain 
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Bruttopaino yht. Bondifutuurit Valuuttafutuurit Osakeindeksifutuurit

AUM ($M) Volatiliteetti p.a. Sharpe Keskim. päivätuotto Max. Päivätuotto Min. päivätuotto
10.99 7.52 % 0.59 0.02 % 1.31 % -1.65 %


