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Salkunhoitaja

70's - 80's -sijoituskori on ammattitaitoisesti hoidettu ja hyvin hajautettu valmis
sijoitusratkaisu eläkesäästämiseen. Suositeltava sijoitusaika sijoituskoriin on
vuoteen 2040 saakka.
70's - 80's -sijoituskorin varat sijoitetaan Danske Bankin rahastovalikoiman
rahastoihin, jotka sijoittavat maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille ja euroalueen
korkomarkkinoille, huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. Osakesijoitusten
painoa vähennetään samalla kun korkosijoituksia lisätään vuoteen 2040 niin, että
vuoden 2040 jälkeen sijoituskorin varat sijoitetaan yksinomaan euroalueen
korkomarkkinoille. Tavoittelemme sijoituskorille parasta tuottoa, muuttamalla
sijoitusjakaumaa eri markkinatilanteissa. Maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden
yleinen kehitys ja euroalueen korkojen muutokset heijastuvat sijoituskorin
arvoon.
Tuotto ajanjaksolta: 28.02.2014 - 28.02.2019

Nimi:
Danske Capital
Danske Bank Asset Management
Tehtävä:
Solution Team
Koulutus:
N/A

10 suurinta omistusta per 28.02.2019
Arvopaperi
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest

Kestävä Arvo Osake K
Kehittyvät Osakemarkkinat K
Kestävä Arvo Korko K
Yhteisökorko K

Osuus
59,7%
18,8%
18,3%
3,0%

Omistusanalyysi: Omaisuuslaji per 28.02.2019, %

Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai
perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen
kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Vuotuinen tuotto per 28.02.2019, %
Tunnusluvut ajanjaksolta 29.02.2016 - 28.02.2019
Keskimääräinen vuosituotto, %
Sharpe Ratio
Volatiliteetti

12,16
1,35
8,74

Perustiedot
Kotisivu
Perusvaluutta
Osuuden arvo, 25.03.2019

www.sijoituskorit.fi
EUR
3,66533

Vuotuinen tuotto per 28.02.2019

Kori, %

2014
18,1

2015
9,8

2016
10,5

2017
15,1

2018
-3,4

vuosi
10,0

Tuotto per 28.02.2019

Kori, %

1 kk.
3,6

3 kk.
4,3

1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
6,3
41,1
69,5

Korin palkkiot
Hallinnointipalkkio

0,20%

Tämä katsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoituskorien osuuksia. Danske Bank, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö tai sen käyttämä varainhoitaja eivät takaa katsauksen sisältämien tietojen
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eivätkä vastaa katsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai
kokonaan. Sijoituskohteiden historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
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Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä riskejä ja huomautuksia
Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä. Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvonkehitys perustuu vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden, kuten
esimerkiksi sijoituskorien, sijoitusrahastojen, indeksien, valuuttojen, hyödykkeiden tai osakkeiden arvonkehitykseen. Sijoituskohteiden arvo voi nousta
tai laskea ja vakuutuksenottajalla on riski omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista ja vakuutussäästöjen menettämisestä.
Vakuutuksenottajan tulee huomioida, että sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituskohteiden tuottoja, palkkioita ja
kuluja koskevissa tiedoissa ja laskelmissa ei ole otettu huomioon vakuutuksen kuluja. Sijoituskori ei ole Sijoittajien korvausrahaston tai
Talletussuojarahaston piirissä.
Vakuutuksenottaja päättää itsenäisesti sijoituskohteiden valinnasta omien sijoitustavoitteidensa mukaisesti ja kantaa riskin vakuutussäästöjen arvon
alenemisesta tai menettämisestä. Vakuutusyhtiö tai sen asiamiehet eivät vastaa sijoituskohteiden arvonkehityksestä eivätkä vakuutukseen liitettyjen
sijoituskohteiden valinnasta. Vakuutusyhtiö voi vaihtaa vakuutukseen valittavissa olevia sijoituskohteita tai sijoituskohdevalintoja hallinnoivia
varainhoitajia vakuutuksen voimassaoloaikana.
Sijoituskohteita ja muuta sijoittamista koskevat tiedot on annettu vain tiedonantotarkoituksessa eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä,
pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai tehdä muita vakuutuksen arvonkehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä. Vakuutuksenottajan tulee huolellisesti
perehtyä vakuutuksen ja sijoituskohteiden ehtoihin, hinnastoihin, tuoteselosteisiin ja esitteisiin ennen vakuutuksen ottamista, vakuutukseen tehtäviä
muutoksia tai sijoituskohteiden valitsemista tai muuttamista. Lainsäädännön, muiden säännösten ja viranomaisten menettelytapojen muutoksilla tai
tuomioistuimien päätöksillä voi olla vaikutusta Vakuutusyhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja sen toiminnan tuloksiin. Lisäksi sijoittaja kantaa
riskin verotusta koskevien muutosten vaikutuksista vakuutussopimuksiin.
Vakuutuksen myöntää:
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki.
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, 00120 Helsinki.
Y-tunnus 0641130-2
www.mandatumlife.fi
Danske Bank Oyj toimii Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön asiamiehenä ja on rekisteröity
Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Finanssivalvonta valvoo
vakuutusedustusta.
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