
LHV Pensionifond Eesti

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht
Kuu tootlus 0.18%
Osaku puhasväärtus 0.63840 EUR
Fondi maht 2 655 656 EUR

Investeerimispõhimõtted

Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus

Fondijuhid
Kristo Oidermaa

Romet Enok

Asutamine 19.03.2018

Depoopank AS SEB Pank

Osakute register AS Pensionikeskus

Osaku väärtuse muutumine asutamisest Väljalasketasu 0,0%

Tagasivõtmistasu 0,0%

Valitsemistasu aastas 1,26000%**

Ajalooline tootlus*

1 kuu 0.18%

Algusest -0.25%

Võlakirjaportfell kestvuse järgi Investeeringute jaotus

30.juuni 2019

* Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme, viie ja kümne kalendriaasta keskmised 
tootlused aasta baasil on esitatud vastavalt IFS § 243 (1) lg 4.

** Valitsemistasu väheneb seadusest tulenevalt fondi kasvades. Valitsemistasu arvestatakse maha igapäevaselt ning see kajastub avaldatud osaku hinnas.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.

Kui maailma aktsiaturud tõid juunis valdavalt väga hea tootluse, siis Baltimaade börside
tulemus jäi kasinaks. Positiivse tulemuse tegi ainult Tallinna börs 1,2% suuruse tõusuga,
seevastu Riia ja Vilniuse börs langesid vastavalt 2,7% ja 1,7% võrra.

Pensionifondi Eesti tootlusele aitasid kaasa Ekspress Grupi ja Tallink Grupi aktsiad, sest
mõlemad kerkisid kuu jooksul 3% võrra. Ebasoodsat mõju avaldas aga Tallinna Sadama
aktsia, mis langes 3% jagu. Võimalik, et selle aktsia hinda mõjutasid kaks ettevõttega seotud
kohtuasja, mille Harju Maakohus võttis juunis menetlusse. Esiteks süüdistatakse Tallinna
Sadama tütarettevõtteid väidetava ärisaladuse kasutamises Saaremaa ja Hiiumaa liinide
üleveoteenuse riigihankel osalemisel. Teises hagiavalduses nõutakse Muuga sadamas
asunud endise söeterminali ehituste ja seadmete hüvitamist. Kokku on kahjunõuete maht üle
46 miljoni euro, kuid Tallinna Sadama juhatuse hinnangul on mõlemad nõuded
põhjendamatud.

Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel 
kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, 
võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse 
fondidesse. 

Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on 
väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd 
fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse 
investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.
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