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Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 2.6%

Fondivalitseja Swedbank Investeerimisfondid AS
Fondijuht Katrin Rahe
Asutamisaasta 2002

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)
Fondi varade puhasväärtus
Kaalutud keskmine reiting A
Kaalutud keskmine kestus, aastad 6.4

Haldustasu aastas 0.90%
Sisenemistasu 0.0%
Väljumistasu 1.0%

Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

aasta algusest 1 kuu 3 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat 5 aastat loomisest
Tootlus* 0.0% -0.5% 0.2% 0.0% 7.0% 9.0% 18.4% 26.4%
Aasta baasil 0.0% 3.4% 2.9% 3.4% 2.1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tootlus* -0.4% 2.6% -9.3% 6.2% 2.2% 1.9% 6.9% 0.0%

Portfell Osakaal
Deposiit - Pohjola Bank Plc Eesti filiaal (EUR) - 30/360 2.9%
Rabobank EUR 3.875% 20.04.2016 2.9%
Morgan Stanley EUR 4.5% 23.02.2016 2.5%
Deposiit - Danske Bank A/S Eesti filiaal (EUR) 2.2%
Deposiit - Swedbank AS (EUR) 2.2%
Lloyds TSB Bank Plc EUR 6.5% 24.03.2020 2.1%
Barclays Bank EUR 4% 20.01.2017 2.1%
BNP Paribas EUR 3.75% 25.11.2020 2.1%
Volkswagen International Finance EUR 1.875% 15.05.17 2.1%
Atlantia SpA  3.375% EUR 18.09.17 2.0%

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.
Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektidega veebilehel www.swedbank.ee/fondid.
Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.

Suurimad investeeringud

Portfell valuutade järgi

Üldandmed Portfell varaklasside järgi

0.80793 EUR
45 261 476 EUR

Portfell regioonide järgiFondi tootlus*

31. detsember 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 detsembris -0.5% ning tootlus aasta algusest on 0.0%.

* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.
Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsiteldav investeerimissoovitusena ega investeerimisnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektidega veebilehel www.swedbank.ee/fondid.
Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.
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Fondijuhi kommentaar

Turuülevaade 
Detsembrikuu võttis kogu finantsturgude aasta üsna ilmekalt kokku – madala riskiga võlakirjade intressimäärad tõusid, rohkem just kaugemates tähtaegades.
Sealjuures riskipreemiad langesid nii investeerimisjärgu kui sellest madalama kvaliteediga võlakirjade jaoks. Täpselt sama muster kehtib ka kogu 2013. aasta
kokkuvõttes. 

Globaalne majanduse kasvutempo jätkas detsembris mõningase kiirenemise lainel. Siiski oli avaldatud majandusstatistika positiivsem pigem arenenud tööstusriikides
kui arenevatel turgudel. Jätkus positiivne trend USA tööturul ning töötuse määr riigis langes 0.3% võrra 7%-ni. USA tööstussektori ostujuhtide indeks jätkas tugeval
57,0 punkti tasemel (väärtus üle 50 punkti märgib kasvu). Euroopa tööstussektori ostujuhtide indeks tugevnes juba kuuendat kuud järjest (52,7 punktini). Hiina
tööstussektori ostujuhtide indeks jäi samuti kerget kasvu indikeerivale tasemele. Samas Indias, Venemaal ja Brasiilias on majanduskasv viimasel ajal olnud selgelt
pettumust valmistav. 

USA Föderaalreservi rahanduspoliitika juhtorgan otsustas detsembri teises pooles toimunud istungil vähendada võlakirjaostude programmi 10 miljardi dollari võrra
kuus (85-lt 75-le miljardile dollarile). Erinevalt maist ja juunist, kui Föderaalreservi presidendi Ben Bernanke avaldus ostude võimaliku vähendamise kohta põhjustas
suure aktsiate ning riskantsemate võlakirjade müügilaine, oli turgude reaktsioon seekord pigem rahulik. 

Euroopa keskpanga rahapoliitika komitee jättis oma detsembri istungil baasintressimäära muutmata ning samuti ei võetud kasutusele ka muid uusi meetmeid.
Komitee istungi järgses avalduses kinnitas Draghi seniste rahapoliitiliste sammude õigsust, samuti võis avaldusest ning keskpanga prognoosidest välja lugeda jätkuvalt
stimuleerivat rahapoliitika suunda. 

Föderaalreservi tegevusest tingituna tõusid valitsusvõlakirjade intressimäärad nii USA-s, Jaapanis kui ka euroalal. Saksamaa 2- ja 10-aastaste riigivõlakirjade
intressimäärad tõusid vastavalt 10 ja 24 baaspunkti. Samas riskipreemiatele oli detsember kergelt positiivne – need kahanesid nii investeerimisjärgu kui ka madalama
kvaliteediga võlakirjadel. Seetõttu osutusidki nõrgimaks komponendiks fondi võlakirjaportfellis kõige kõrgema kvaliteediga – AAA-A reitinguga valitsuste võlakirjad,
mis nõrgenesid detsembris 1%. Euroala ettevõtete investeerimisjärgu reitinguga võlakirjade indeks kaotas 0,6%. 

Lähiaja väljavaade 
Euroopa keskpank on küll endiselt leebema rahapoliitika lainel, kuid võlakirjaturud hakkasid suunamuutuse tulekut teataval määral ennustama juba möödunud
aastal. Hindame suhteliselt madalaks tõenäosust, et võimalik võit intressimäärade madalal tasemel püsimisest on suurem võimalikust kaotusest nende tõustes.
Seetõttu lühendasime oluliselt  võlakirjaportfelli keskmist lõpptähtaega, s.t. positsioneerusime kaitsvamalt intressimäärade edasise tõusu vastu. 


