Raha Plus
Sijoituskorin kuukausikatsaus 29.12.2017

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

Sijoituskorin arvonkehitys

Salkunhoitajan katsaus
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Joulukuussa vakuudellisten lainojen performanssi jatkui hyvänä, ja kysyntä pysyi voimakkaana suhteessa sijoituskohteiden tarjontaan. Markkinat tarjoavat edelleen tuottopreemiota yleiseen luottomarkkinaan verrattuna, ja tuotonnälkäiset sijoittajat pitävät edelleen kysynnän vahvana. Toisaalta erityisesti dollari- ja puntamääräisissä vakuudellisissa sijoituskohteissa houkuttelee kohteiden
vaihtuvakorkoisuus, kun lyhyet korot ovat kääntyneet selvään nousuun erityisesti Yhdysvalloissa. Valuuttasuojauskustannusten
vuoksi korkoeron muutoksilla ei ole suoraa vaikutusta sijoituskorin tuottoon, mutta korkojen nousu tukee omaisuusluokkaa ainakin
suhteellisesti tarkasteltuna.
Mandatum Life Raha Plus -sijoituskorin tuotto joulukuussa oli + 0,03 %.
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Sijoituskorin sijoitusten jakauma
62,0% Insight LIBOR Plus Fund

19,7% Mandatum Life Raha Abs Z

18,3% Insight Liquid Abs Fund B Acc

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

