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Nordea Pensionifond Intress Pluss
Fondi andmed

Investeeringute strateegia
Fondi eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara
pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi
vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja
krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 20% Fondi varade
turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse
instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide
osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 20% Fondi
varade turuväärtusest.

Tootlus oktoobris

1,94 %

Tootlus asutamisest

1,90 %

Osaku väärtus (31.10.2011)

0,65218 EUR

Varade väärtus

226 610,45 EUR

Fondijuht

Olli Enqvist

Valitsemistasu

1,2%

Osaku väljalaskmistasu

1%*

Osaku tagasivõtmistasu

1%

Fondi loomiskuupäev

15.06.2011

Fondivalitseja

Nordea Pensions Estonia AS

Kontakt

Nordea panga kontorid

Telefon

1772

Osaku väärtuse muutumine

Kodulehekülg
www.nordea.ee/pension
* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete
suurusest ja kogunenud kapitalist.

0,655
0,65
0,645
0,64
0,635

Fondijuhi kommentaar

Olli Enqvist

Varade detailne jaotus
Deposiidid
7%
Raha pangakontodel
34%
Aktsiafondid 15%

Madalama
kred.reit.
võlakirjad
9%

Arenevad
turud 9%

Ettevõtete
võlakirjad
18%

Globaalne
15%

Valitsuste
võlakirjad
9%

Suurimad investeeringud
iShares Barclays Euro Corporate Bond
MSCI World Trn Index
Nordea Global High Yield Growth
Nordea AAA Government Bond Fund I Growth
db x-trackers II Emerging Market Liquid Eurobond

17,83%
14,87%
9,21%
8,80%
8,61%

Varade jaotus
Võlakijrafondid

44,45 %

Raha pangakontodel

34,06%

Aktsiafondid

14,87 %

Deposiidid

6,62 %

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide
tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.
Nordea Pensions Estonia AS, Liivalaia 45,10145 Tallinn, Eesti
Reg. nr. 11469303, Tel: 1772, eesti@nordea.com, www.nordea.ee
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0,63
Oktoobris saime lõpuks positiivset, või pigem vähem negatiivset
infot, mida turud olid juba pikaajaliselt sisse hinnanud. Euroopa
poliitikud võtsid vastu väga raskeid otsuseid aitamaks Kreekal
vältida maksejõuetust ja aidates kaasa võlaprobleemi edasise
leviku tõkestamisele.
Majandusnäitajad USA-st ja arenevatelt turgudelt olid paremad,
kui oodati ja tõenäosus, et USA kukub järjekordsesse
majanduslangusesse näib kaugenevat. Kehtiv stsenaarium on
pigem jätkuv, kuid madal majanduskasv. Avalikustatud ettevõtete
kolmanda kvartali majandustulemused on üldiselt olnud
prognoositutest paremad, mis näitab, et ettevõtted nii Euroopas
kui ka USA-s on heas vormis.
Selle
tulemusena
nägime
oktoobris
riskantsemates
instrumentides hinnarallit. Eriti tugevat tulemust näitasid
arenevate
turgude
aktsiad.
Võlakirjaturgudel
näitasid
riskantsemad, madalama reitinguga võlakirjad häid tootluse
numbreid. Seevastu novembri esimesel nädalal Kreekas
ilmnenud poliitilised probleemid on peatanud positiivsed arengud
finantsturgudel ja novembri jooksul selgub, kui suurt mõju see
turgudele avaldab.
Vaatamata väga volatiilsetele turgudele on Nordea uus III samba
fond alustanud oma tegevust üsna positiivsete numbritega.
Oktoobris oli Intress Plussi tootlus 1,94%, tulusaimad
investeeringud möödunud kuul olid globaalne aktsiafond ning
madalama krediidireitinguga võlakirjafond.

