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Fondijuhi kommentaar
Kuu tootlus

Andres Viisemann
September oli väärtpaberiturgudel küllaltki ärev kuu. Kui kuu alguses olid
investorid üsna kartmatud ning kasvavate geopoliitiliste riskide suhtes
ükskõiksed, siis septembri teises pooles meeleolud muutusid.
Aktsiaturud sukeldusid allapoole ja riskivabade võlakirjade hinnad
tõusid. Pea kõikjal maailmas korrigeeritakse majanduskasvuprognoose
allapoole. Ettevõtete kasumite kasv on siiani tulnud peamiselt kulude kärpimisest, kuid üks hetk
pole midagi enam kärpida ning kuna ühe ettevõtte kulu on teise tulu, siis ma olen käesoleval ajal
aktsiaturgude suhtes üsna ettevaatlik.
USA keskpank on järjest vähendanud võlakirjade kokkuostuprogrammi, mille raames osteti 2012
detsembrist kuni 2013 septembrini iga kuu 85 miljardi USD eest võlakirju. Oktoobrikuus peaks USA
keskpank teatama selle programmi lõpetamisest ning signaliseerima turgudele, millisena nähakse
USA majanduskeskkonna arengut ning kuidas vastavalt sellele kujundab keskpank oma
intressimäärade poliitikat. Kui USA majandusest on tulnud isegi mõningaid optimistlikke signaale,
siis Euroopa majanduskeskkond pigem halveneb. Kodanikud ei julge tarbida, ega ettevõtted
investeerida. Keskpanga intressimäärasid, mis on juba Euroopas negatiivsed, enam oluliselt
alandada ei saa. Seetõttu teatas Euroopa Keskpank, et kaalub peatselt laenudega tagatud
võlakirjade ostmise alustamist, et motiveerida pankasid rohkem laenu andma. Selliste võlakirjade
intressimäärad, mis on juba niigi madalal, võivad mõnevõrra langeda, kuid kahtlen selles, kas
laenumahud selle operatsiooni tulemusena ikka kasvama hakkavad.
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Väljalasketasu

0,0%

Tagasivõtmistasu
Valitsemistasu aastas

1,0%
1,2%**

* 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.
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