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Fondiosaku puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus
Kaalutud keskmine reiting A
Kaalutud keskmine kestus, aastad 6.8

Haldustasu aastas 0.90%
Väljalaskmistasu 0.0%
Tagasivõtmistasu 1.0%

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

aasta algusest 1 kuu 3 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat 5 aastat loomisest
Tootlus* -0.2% 0.5% 0.7% 1.2% 7.3% 8.2% 6.6% 26.1%
Aasta baasil 1.2% 3.6% 2.7% 1.3% 2.1%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tootlus* 2.5% -0.4% 2.6% -9.3% 6.2% 2.2% 1.9% 6.9%

Portfell Osakaal
Enel Finance EUR 5% 14.09.2022 3.3%
Rabobank EUR 3.875% 20.04.2016 3.1%
Deposiit - Pohjola Bank Plc Eesti filiaal (EUR) - 30/360 2.9%
Deposiit - Swedbank AS (EUR) 2.2%
Deposiit - Danske Bank A/S Eesti filiaal (EUR) 2.2%
Barclays Bank EUR 4% 20.01.2017 2.1%
ING Group EUR 3.375% 03.03.2015 2.0%
Deposiit - Bank DNB A/S Eesti filiaal (EUR) 2.0%
Volkswagen International Finance EUR 1.875% 15.05.17 1.9%
BNP Paribas EUR 3.75% 25.11.2020 1.9%

Portfell reitingute järgi

Portfell kestuse järgi

* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Välisturgudele investeerivad fondid on
tundlikud ka valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. 
Tutvuge fondi tingimuste ja prospektidega veebilehel www.swedbank.ee/fondid või külastades lähimat Swedbanki kontorit. Vajaduse korral konsulteerige pangatöötaja või investeerimisnõustajaga telefonil
+372 613 1606.

Suurimad investeeringud

Portfell valuutade järgi

Üldandmed Portfell varaklasside järgi

0.80617 EUR
45 155 219 EUR

Portfell regioonide järgiFondi tootlus*

30. september 2013

Investeerimispõhimõtted Riskiaste
Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) on kohustusliku kogumispensioni võimaldamiseks
loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse pikaajaline kasv,
investeerides 100% varadest võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse,
investeerimisfondidesse, mille vara võib investeerida eelpoolnimetatud väärtpaberitesse ja hoiustesse
ning muusse samalaadsesse varasse. Fond ei investeeri aktsiatesse ja kinnisasjadesse ega vastavatesse
investeerimisfondidesse.
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Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)

Swedbank Pensionifond K1 tootlus oli septembris 0.5% ning tootlus aasta algusest on -0.2%.

* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Välisturgudele investeerivad fondid on
tundlikud ka valuutakursside kõikumise suhtes, mis võib põhjustada fondiosaku puhasväärtuse kasvu või kahanemist. 
Tutvuge fondi tingimuste ja prospektidega veebilehel www.swedbank.ee/fondid või külastades lähimat Swedbanki kontorit. Vajaduse korral konsulteerige pangatöötaja või investeerimisnõustajaga telefonil
+372 613 1606.

30. september 2013

Fondijuhi kommentaar

Turuülevaade
Septembrikuu kujunes positiivseks nii võlakirja- kui aktsiaturgudel. Finantsturgude tõusu otseseks põhjuseks oli Föderaalreservi üllatuslik otsus mitte alustada
võlakirjade ostuprogrammi vähendamist (ingl. k. tapering). Oodatust stimuleerivam USA keskpanga rahapoliitika viis tõusule pea kõik finantsvarad, eriti võitsid need,
mis olid terve suve vältel keskpanga likviidsuspakkumise vähendamise ootuses enim kaotanud. 

Kuu jooksul oli taas teravalt fookuses poliitika, seda väga erinevates kastmetes: tooraineturgudel andis tooni Süürias toimuv ning Lääneriikide sekkumise võimalus
sealsesse konflikti. Itaalias kerkis peale Berlusconi süüdimõistmist maksukuriteos taas päevakorda uue valitsuskriisi oht, kuna Berlusconi ähvardas loobuda praegu
võimuloleva koalitsiooni toetamisest ning oma ministrid valitsusest tagasi kutsuda. Ameerika Ühendriikides lähenesid 2013/2014 eelarve vastuvõtmise ning võla
ülempiiri küsimuse otsustamise tähtajad. Septembri lõpuks polnud vabariiklased ning demokraadid kummaski küsimuses kokkuleppele jõudnud ning seega ootas
Ameerika Ühendriike oktoobri alguses ees avaliku sektori teenuste osaline peatumine, millel on tõenäoliselt ka reaalne mõju riigi majandusnäitajatele. 

Majanduskasvu näitajad ületasid kuu jooksul valdavalt analüütikute ootusi. Ameerika Ühendriikides tugevnes mõnevõrra aktiivsus tööstussektoris – ostujuhtide
indeks ISM tõusis 55.7 punktini. Eurotsooni tööstussektori ostujuhtide indeks PMI püsis samuti positiivses tsoonis (s.t. üle 50 punkti), osutades võimalusele, et
euroala majanduskasv võib ka kolmandas kvartalis pakkuda positiivse üllatuse. Positiivselt üllatas majandusstatistika ka Hiinas, kus ekspordikasv tugevnes
märgatavalt. 

Jaapanis on diskussiooni objektiks käibemaksu tõstmine, et vähendada kõrget eelarvedefitsiiti ning panna piir arenenud tööstusriikide seas suurima riigivõla kasvule.
Käibemaksu tõusus nähakse olulist riski majandusele. Keskpanga juht Kuroda on välja öelnud, et kui maksutõusu negatiivse mõju tõttu peaks ohtu sattuma
inflatsioonieesmärgi (2%) saavutamine, siis on keskpank valmis Jaapani majandust täiendavalt stimuleerima. Samuti on valitsus valmis ajutiselt kulutusi suurendama,
et maksutõusu mõjusid pehmendada. 

Võlakirjaturud hingasid kergendatult pärast Föderaalreservi otsust võlakirjaostude vähendamisega oodata. Ookeanitaguste intressimäärade langusega läksid kaasa ka
Euroopa võlakirjaturud. Saksa 2-aastase riigivõlakirja intressimäär langes 7 baaspunkti ja 10-aastase oma 13 baaspunkti. Investeerimisjärgu võlakirjade riskipreemiad
olulisel määral ei muutunud, ent madalama kvaliteediga võlakirjade riskimarginaalid kahanesid. Fondi portfelli kõige kõrgema kvaliteediga – AAA-A reitinguga
valitsuste võlakirjade indeks tugevnes kuuga 0,9%, Euroala investeerimisjärgu reitinguga ettevõtete indeks tugevnes 0,6%. 

Lähiaja väljavaade 
Oktoobris on tõenäoliselt oluliseks finantsturgude suunda mõjutavaks faktoriks poliitika, sealjuures peamiselt sündmused USA-s. Valdav enamus analüütikuid ning
investoreid ootavad, et vabariiklased ning demokraadid jõuavad õigeaegselt kokkulepele võla ülempiiri tõstmises, sest mõlemal parteil on palju kaotada, kui
kokkulepet ei sünni. Vastasel korral on USA valitsus sunnitud vähendama valitsuskulusid määral, mis suure tõenäosusega toob kaasa uue majanduslanguse. Halvimal
juhul on Ameerika Ühendriigid ajutiselt võimetud teenindama oma võlakohustusi. Selle suhteliselt ebatõenäolise stsenaariumi realiseerumisel oleksid tagajärjed
maailma majandusele väga negatiivsed, arvestades olulist rolli, mida Ameerika Ühendriikide võlakirjad rahvusvahelises finantssüsteemis mängivad.   
Võlakirjaportfelli keskmist tähtaega hoiame jätkuvalt neutraalsest lühemana, kaitstes varasid intressimäärade tõusu eest. Lähinädalatel on küll teatav risk, et
stabiilsemas rahanduslikus seisus olevate riikide võlakirjade intressimäärad langevad finantsturgudel suurenenud volatiilsuse ja sellega kaasneva riskikartlikkuse
tõusu mõjul. Siiski pole see meie baasstsenaarium ning pikemas perspektiivis ei paku tänane turvalisemate võlakirjade hinnatase piisavat kaitset inflatsiooni
kiirenemise riski eest. 


