PF LHV Kvaliteetsed Võlakirjad

Septembrikuu tootlus

-0.16%

Osaku puhasväärtus

30. september 2008

12.22 EEK

Fondi maht

Investeerimispõhimõtted

18 556 987 EEK

Osaku väärtuse muutumine asutamisest

PF LHV Kvaliteetsed Võlakirjad investeerib
ainult
võlakirjadesse
ja
rahaturuinstrumentidesse.
Suurem
osa
portfellist
paigutatakse suurte ja arenenud riikide,
peamiselt
Euroopa
Majanduspiirkonna
liikmesriikide, turgudel.
PF LHV Kvaliteetsed Võlakirjad eesmärk on
tagada
portfelli
säilimine
erinevates
turuolukordades ning pakkuda pikaajalist
stabiilset tootlust.
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LHV Kvalit.
Võlakirjad

0.61%

1.54%

2.43%

1.10%

4.59%

22.20%

3.26%

EPI-100

0.99%

1.72%

3.47%

1.81%

-0.48%

18.96%

2.81%

Suurimad investeeringud
Instrument

Võlakirjaportfell kestvuse järgi
Osakaal

50%

<3 kuud

Parex 05/05/11

4.87%

3-6 kuud

Bank Saint Petersburg 25/11/09

4.74%

6-12 kuud

Kesko 10/10/08

4.68%

1-5 aastat

Fenno 30/09/10

4.41%

>5 aasta

Tallinna Sadam 17/03/09

4.30%
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Fondijuhi kommentaar
Kriisi süvenedes finantsturgudel otsivad investorid oma rahale
turvalisemat kohta, mistõttu madala riskiga riigivõlakirjade hinnad
septembris tõusid. Sama ei saa aga öelda ettevõtete ja kõrgema riskiga
võlakirjade kohta, mille hinnad olid languses. Laenude kättesaadavus
muutub kõikjal maailmas raskemaks ning raha hind ehk intressimäär
tõuseb. Isegi, kui riskivaba intressimäär langeb, siis tänu riskipreemia
tõusule lõplik intressimäär kasvab. Kallimad laenud aga muudavad
ettevõtted nõrgemaks ja seega riskantsemaks, mis omakorda kasvatab
riskipreemiat ja raha hinda veelgi. Kinnine ring, millest on raske välja
rabeleda.

Andres Viisemann

LHV pensionifondid on selle aasta jooksul pidevalt vähendanud kõrge
tootluse (kõrge riskiga) võlakirjade osakaalu portfellis. Viimased
arenevate riikide võlakirjafondid müüsime maha augusti alguses, enne
suuremat langust. Septembri lõpu seisuga oli kõige suurem osa meie
portfellist paigutatud kohalike pankade lühiajalistesse deposiitidesse,
mis lõppevad veel selle aasta jooksul. Eelistame lühiajalisi deposiite,
kuna ootame Eesti krooni intressimäärade olulist tõusu veel selle aasta
lõpus.

Nõustamine ja lisainfo
LHV Investeerimiskeskus
E-R kell 9.00-17.30
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145

tel: 6 800 400
faks: 6 802 616
info@lhv.ee
www.lhv.ee/pension

