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Sijoituskorin perustiedot

Sijoitusstrategia

Nimi

Mandatum Life Raha Plus

Aloituspäivä

20.2.2017

Salkunhoitaja

Mandatum Life

Sijoituskorin palkkiot

0,3 %

Mandatum Life Raha Plus -sijoituskori sijoittaa sijoitusrahastoihin, joiden sijoituskohteena on laajasti hajautettuja vakuudellisia lainaportfolioita. Sijoituskohteiden luottoluokitus on vähintään AA-, mikä tekee luottotappioiden riskistä hyvin alhaisen.
Lähes kaikki sijoitukset ovat vaihtuvakorkoisia, joten korkoriski on erittäin pieni. Keskeisin riski, jolle sijoittaja altistuu on luottoriskilisien muutos, joka on riippuvainen yleisestä markkinakehityksestä.
Sijoituskorin sijoitustoiminnan tuottotavoite on 3kk Euribor + 1% p.a. Suositeltu sijoitusaika on vähintään 12kk.

Sijoituskorin hiilijalanjälki

2018: 43,6 tCO2 sijoitettua milj. euroa kohti
2017: 16,6 tCO2 sijoitettua milj. euroa kohti

Sijoituskorin arvonkehitys
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Marraskuussa markkinat jatkoivat huolestuneissa tunnelmissa, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota pysyi edelleen
otsikoissa. Aiemmin vaikutukset näkyivät lähinnä osakemarkkinoilla, mutta marraskuussa huolestuneisuus levisi laajalti myös yrityslainamarkkinoille, joilla nähtiin paikoin voimakastakin luottoriskilisien nousua. Myös vakuudellisten lainojen markkinoilla nähtiin
pientä luottoriskilisien kasvua, vaikka liikkeet olivatkin vielä suhteellisen pieniä. Turvasatamakysyntä ja huolet talouskasvun hiipumisesta pitivät marraskuussa pitkät korot laskusuunnassa ja myös lyhyissä eurokoroissa nähty nousuliike pysähtyi hetkeksi. Esimerkiksi 12kk EURIBOR pysyi marraskuun aikana -0,15 %:in tasolla, mutta Saksan 5-vuotisen lainan korko tippui lähelle vuoden
pohjia -0,26 %:iin. Marraskuun lopussa alkaneen G20-kokouksen jälkeen markkinat hengähtivät kuitenkin hieman helpotuksesta,
kun Kiina ja Yhdysvallat sopivat tullien nostoihin kolmen kuukauden aikalisästä, jotta osapuolet voivat rauhassa neuvotella mahdollisesta kauppasopimuksesta. Myös Yhdysvalloissa pitkät korot laskivat hieman Fedin kyyhkymäiseksi tulkittujen kommenttien jälkeen, mutta lyhyet korot jatkuivat siitä huolimatta noususuunnassa, ja esimerkiksi dollarimääräinen 3kk LIBOR-korko nousi jo yli 2,7
%:iin. ML Raha Plus -sijoituskori on lyhyen korkoriskinsä ansiosta edelleen hyvin asemoitunut nousevan koron ympäristöön.

Sijoituskorin sijoitusten jakauma
69,7% Insight LIBOR Plus Fund

18,6% Insight Liquid Abs Fund B
Acc

11,7% Mandatum Life Raha Abs Z

Tämä sijoituskorikatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoituskorin osuuksia. Sijoituskorikatsausta laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen
oikeellisuus. Mandatum Life ei kuitenkaan vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista.
Sijoituskorin historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoituskoriin sijoittamiaan varoja.
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö,Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi, Y-tunnus 0641130-2.
www.mandatumlife.fi

