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Sijoitusstrategia

Nimi

Mandatum Life Rahasalkku

Aloituspäivä

8.4.2019

Sijoituskorin sijoituskohteina ovat suoraan tai valittujen rahastojen kautta erilaiset rahamarkkina- ja muut korkosijoitukset. Sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoitteena on saada sijoituskorin varoille vuotuista tuottoa, joka ylittää rahamarkkinatuoton. Sijoituskorin
korkoriski voi olla enintään 2 vuotta.

Salkunhoitaja

Mandatum Life

Sijoituskorin palkkiot

0,4 %

Sijoituskorin hiilijalanjälki

-

Sijoituskorin arvonkehitys

Salkunhoitajan katsaus

102

Alkuvuoden aikana nähty markkinakorkojen lasku pysähtyi huhtikuussa niin Euroopassa kuin USA:ssakin. Saksan 10-vuotisen
lainan korko pinnisti juuri ja juuri plussan puolelle, ja lyhyissä koroissa kolmen kuukauden Euribor-korko pysyi lähes sementoituneena -0,3 % tuntumassa. Atlantin kummallakin puolella suuret keskuspankit ovat signaloineet pitävänsä rahapolitiikan elvyttävänä ja
FED jopa pysäytti taseen pienentämisensä (ts. joukkolainojen myynnit takaisin markkinoille taseestaan). Inflaatiolukemat ovat jääneet markkinaodotuksista, joten ennusteet tulevista koronnostoista ovat haihtuneet samalla. EKP ei tänä vuonna pääse nostamaan
ohjauskorkoaan ja FED on tauolla myös. Näin ollen riskillisimmille omaisuuslajeille on avautunut jälleen tukea ja luottoriskipreemiot
ovat yrityslainamarkkinoilla kaventuneet kovaa vauhtia. Viime vuoden lopun luottospredien leventyminen onkin pääsääntöisesti
kiritty takaisin ja eurooppalaisen high yield –indeksin tuottotaso tippunut takaisin n. 3,5 %:iin (johdannaismarkkinoilla iTraxx Xover
taas 2,5%). Brexit-takarajaa siirrettiin lokakuulle, mutta kauppasota sekä makrotalouden heikkenevät indikaattorit luovat edelleen
varjoa nousevien hintojen päälle. Lyhyen rahan markkinoilla tarjonta pysyi edelleen suhteellisen hyvänä johtuen meneillään olevasta osinkokaudesta, mutta tuottotasot lyhyen rahan markkinalla pysyivät edelleen hyvin alhaisena.
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Sijoituskorin sijoitusten jakauma
55,0% Mandatum Life Raha Abs

40,0% Mandatum Life Korkosalkku Abs

5,0% Mandatum Life SICAV-UCITS
Nordic High Yield Total Return Fund
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.
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