Raha Plus
Sijoituskorin kuukausikatsaus 30.4.2018

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

2017: 16,6 tCO2 sijoitettua milj. euroa kohti
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Huhtikuussa vahvat tunnelmat jatkuivat vakuudellisten lainojen markkinoilla, ja toistaiseksi emissioiden niukkuus kysyntään nähden
on varmistanut sen, että vakuudellisten lainojen markkinat eivät juurikaan ole noteeranneet osakemarkkinan heilahtelua. Maailmanpolitiikka sen sijaan tarjosikin enemmän tapahtumia, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän välit kiristyivät Syyrian iskujen seurauksena ja
maat asettivat toisilleen uusia talouspakotteita. Osakemarkkinat ja High Yield -luottoriskilisät toipuivat kuitenkin hieman huhtikuussa, kun erityisesti Yhdysvalloissa yritykset raportoivat vahvasta tuloskasvusta. Sijoituskorin pääasiallinen kohdemarkkina, eli parhaiten luokiteltu vakuudellinen lainarahoitus jatkoi edelleen tasaisen tuoton kerryttämistä.
Yhdysvalloissa lyhyiden korkojen nousuvauhti rauhoittui hieman toistaiseksi ja korkoero euroon nähden leventyi vain niukasti päätyen 2,7 prosenttiin. Euroopassa lyhyet korot polkivat edelleen paikallaan negatiivisella puolella ja pitkien korkojen liikkeet
ovat olleet hyvin rauhallisia. Sijoituskorimme on lyhyen korkoriskin ansiosta hyvin asemoitunut nousevan koron ympäristöön.
Mandatum Life Raha Plus -sijoituskorin tuotto huhtikuussa oli +0,03 %.
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Sijoituskorin sijoitusten jakauma
67,3% Insight LIBOR Plus Fund
17,6% Mandatum Life Raha Abs Z
14,2% Insight Liquid Abs Fund B Acc
0,8% Käteinen / Lyhyt Korko

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

