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Sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja

Sijoituskori perustuu aktiiviseen salkunhoitoon ja siinä pyritään hyödyntämään
sijoitusteemoja, joista erityisesti Pohjoismaisilla osakemarkkinoilla kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden oletetaan hyötyvän. Sijoituskorin varat sijoitetaan
salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti osakkeisiin, joilla on muun muassa
parhaat kasvunäkymät, korkeimmat osingonmaksuodotukset ja jotka hyötyvät
toimialojen rakennemuutoksista ja osaavat parhaiten hyödyntää globalisaation ja
pitkän aikaväliin suurimpien ja voimistuvien kehityssuuntien tarjoamat
mahdollisuudet.
Yksittäisten osakevalintojen merkitys koko Sijoituskorin kehitykselle on
merkittävä, koska Sijoituskorin varat ovat keskimäärin hajautettu vain 10–20
osakkeeseen sekä käteisvaroihin. Salkunhoitaja voi kuitenkin poiketa tästä
näkemyksensä mukaisesti markkinatilanteen niin vaatiessa.
Sijoituskorin varoista voidaan sijoittaa enintään 20 prosenttia samaan
osakkeeseen. Jos tämä raja ylittyy markkina-arvon muutosten johdosta, salkunhoitaja pyrkii markkinatilanne huomioiden tasapainottamaan kyseisen osakkeen
painoa Sijoituskorissa. Sijoituskohteiden valinnassa painottuvat keskimääräistä
enemmän markkina-arvoltaan suuremmat yhtiöt pienempiin yhtiöihin liittyvän
suuremman likviditeettiriskin vuoksi. Sijoituskorin käteisvarat sijoitetaan
talletuksiin. Sijoituskorissa käytettäviä sijoituskohteita voidaan muuttaa
markkinatilanteen mukaan sijoitusaikana salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti.
Salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamisesta.
Sijoituskorin perusvaluuttana on euro.Vakuutusyhtiötä koskevasta
lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä tai muista syistä johtuen Sijoituskorilla
voi olla joidenkin yksittäisten yhtiöiden osakkeisiin kohdistuvia sijoitusrajoituksia,
jotka rajoittavat salkunhoitajan sijoituskohteiden valitsemista. Näistä rajoituksista
ei voida tiedottaa erikseen.
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10 suurinta omistusta per 30.06.2020 *)
Arvopaperi
Novo Nordisk B
Astrazeneca Plc (Sek)
Vestas Wind Systems
Abb Ltd.
Ørsted A/S
Tomra Systems Asa
Skandinaviska Enskilda Banken Ab A
Volvo B
Assa Abloy Ab B
Tryg A/S

Osuus
8,8%
8,4%
8,2%
7,8%
7,5%
7,0%
6,4%
6,2%
5,5%
5,3%

*) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistusanalyysi: Maa per 30.06.2020, %

Tuotto ajanjaksolta: 17.06.2020 - 31.07.2020

Perustiedot
Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai
perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen
kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
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Korin palkkiot
Hallinnointipalkkio

1,25%

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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Salkunhoitajan katsaus
Tuloskauden starttaavaan heinäkuuhun oli ladattuna paljon odotuksia korona-kevään tuoman tulospaineen, sekä
keskuspankkien elvytyksen tiimoilta. Osakemarkkinat aloittivat kuun varsin positiivisesti odotuksia parempien tulosten
saattelemina. Suurempaa riskinottohalukkuutta varjostivat kuitenkin mm. maailmalta kantautuneet merkit koronan toisesta
aallosta. Makrotalouden indikaattorit ovat olleet ristiriitaisia, mutta yritysten kyky vaalia tuloskuntoa on ollut todella hyvä lähes
poikkeuksetta Pohjoismaissakin.
Pankkien raportoinnissa näkyy, vahvojen trading-tulosten lisäksi, kohtuullinen asiakasaktiviteetti, sekä kohentuneiden
osakekurssien myötä kasvaneet palkkiokertymät. Vakuutusyhtiöillä on koronan tuoma vahingonkorvausten lasku auttanut
pitämään tuloskuntoa kevään hankalan sijoitusympäristön yli. Novo Nordiskin tuloksessa katse kohdistuu uusien lääkkeiden
tuoman kasvuun. Tuulivoimaan sidonnaiset tanskalaiset Vestas Windsystems ja Örsted ovat olleet läpi kevään vahvoja
suoriutujia pitkän aikavälin näkymien vuoksi. Demantin (audiotuotteet) raju liikevaihdon lasku on jäämässä taakse, ja
patoutunut kysyntä on palaamassa.
Katsauskaudella suurimmat positiiviset vaikutukset tuottoon toivat Vestas, Örsted ja Demant. Heikoiten tuottoon vaikuttivat
Essity, Tryg ja Novo Nordisk.
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.

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.

Viimeksi päivitetty 2020-08-08

62.6288.01.18.18

Sivu 2 / 2

