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Täiendava kogumispensioni fond, mille fondivalitseja on Ühispanga Varahalduse AS
EESMÄRK
Fondiosaku reaalväärtuse pikaajaline ning
stabiilne kasv.
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majanduskasvu perioodidel on selle regiooni
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Ühispanga Täiendava Pensionifondi Tasakaalukas puhasväärtus tõusis veebruaris 3,42% võrra.
Globaalsed aktsiaturud said veebruaris indu ootustest paremini kulgenud ettevõtete 4. kvartali
majandustulemuste teavitamise hooajast ja jaanuaris esile kerkinud USA inflatsiooni ning kesksete
intressimäärade tõusuga seotud murede hajumisest. Samuti toetas aktsiaturge jällegi nõrgenenud dollar ja
ülimadalad intressimäärad võlakirjaturgudel. Peamiste aktsiaturgudega koos kuid suuremas ulatuses tõusid
aktsiaindeksid arenevatel turgudel Ladina-Ameerikas ja Ida-Euroopas, mis näitab viimased aastad väldanud
investeeringute regionaalse rõhuasetuse ja seega investorite riskihoiakute püsimist. Seda toetab peamiste
regioonide ekspansiivse rahapoliitika jätkumine, mis hoiab turgudel kõrget likviidsust, madalat
riskikartlikkust ja stabiilset maailma majanduskasvu.

HINNAINFO
www.eyp.ee/pension
www.pensionikeskus.ee
ajaleht "Äripäev"
NÕUSTAMINE JA INFORMATSIOON
Ühispanga kontorid
Ühispanga infotelefon
E-post

66 55 100
pension@eyp.ee

Veeruari keskpaigas rekordmadalate intressimääradeni jõudnud võlakirjaturud langesid tipptasemetelt
jõuliselt allapoole ajendatuna USA Föderaalreservi juhi hoiatavatest märkustest, et kesk-pikad
intressimäärad on liiga madalad ja ei ole kohased majanduse olukorrale. Seetõttu arvatakse turgudel, et
USA rahapoliitika on suunatud ka pikemate tähtaegade intresside tõusmisele.

Ajalooline tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus.
Avatud inveteerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui langeda. Avatud investeerimisfondi ajalooline tootlus ei anna kindlat suunda tuleviku osas.
Investeerimisfondid, mis investeerivad välisturgudele, on tundlikud valuuta- kursside kõikumistele, see omakorda võib põhjustada fondide osaku puhasväärtuse tõusu või languse.

