Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia)
30. aprill 2014

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.

Madalam risk
Väiksem võimalik tulu
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Kõrgem risk
Kõrgem võimalik tulu
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Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara väärtuse
kõikumisele viimase viie aasta jooksul.
Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal)

Üldandmed

2.6%

Portfell varaklasside järgi

Fondivalitseja
Fondijuht
Asutamisaasta

Swedbank Investeerimisfondid AS
Katrin Rahe
2002

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

0.81916 EUR
46 662 785 EUR
A
2.5

Haldustasu aastas
Sisenemistasu
Väljumistasu

0.90%
0.0%
1.0%

0.6%

Võlakirjad ja
deposiidid
Raha

99.4%

Fondi tootlus*

Portfell regioonide järgi
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

0.84
Arenenud turud

0.81

41.0%
Baltikum

0.78
0.75

59.0%

0.72
0.69

Portfell reitingute järgi

0.66

Aaa

0.63
06.2002 06.2003 06.2004 06.2005 06.2006 06.2007 06.2008 06.2009 06.2010 06.2011 06.2012 06.2013

aasta algusest

Tootlus*
Aasta baasil
Tootlus*

1 kuu

3 kuud

1 aasta

2 aastat

3 aastat

5 aastat

loomisest

1.4%

0.3%

0.5%

0.6%
0.6%

5.3%
2.6%

10.3%
3.3%

17.0%
3.2%

28.2%
2.1%

2006
-0.4%

2007
2.6%

2008
-9.3%

2009
6.2%

2010
2.2%

2011
1.9%

2012
6.9%

2013
0.0%

Suurimad investeeringud
Portfell
Latvia T-Bond due 04.10.2018
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF
Deposit - Pohjola Bank Plc Estonian Branch (EUR) - 30/360
Volkswagen International Finance EUR 1.875% 15.05.17
Rabobank EUR 3.875% 20.04.2016
Deposit - Swedbank AS (EUR)
ING BANK N.V. EUR 4.25% 13.01.2017
ABN AMRO BANK 3.625% 06.10.17
BNP Paribas EUR 3.75% 25.11.2020
Daimler AG EUR 1% 08.07.2016

Osakaal
4.4%
3.2%
2.8%
2.5%
2.5%
2.1%
2.0%
2.0%
2.0%
1.9%

1.4%

Aa

28.3%

A

35.2%

Baa

35.1%

Portfell kestuse järgi
kuni 1 aastat

40.3%

1-3 aastat

22.0%

3-5 aastat

17.5%

5-7 aastat

17.2%

7-10 aastat
üle 10 aasta

3.0%
0.0%

Portfell valuutade järgi
EUR

100.0%

* 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
Swedbank Pensionifond K1 tootlus oli aprillis 0.3% ning tootlus aasta algusest on 1.4%.
Turuülevaade
Aprill osutus finantsturgudel küll üsnagi volatiilseks kuuks, ent liiga selgeid trende varaklassiti välja ei joonistunud. Kuu esimene pool oli märtsi jätkuna positiivsem
arenevate turgude aktsiatele, kuid kuu lõpuks nende eelisseisund kadus. Päris selgelt olid surutusseisus Venemaa aktsiaturud, siiski on sealt regioonist tulenevad
geopoliitilised mõjud seni püsinud väga selgelt piiritletutena. Võlakirjade jaoks osutus aprillikuu pigem rahumeelselt positiivseks. Investorkonna hulgas maadvõttev
usk, et Euroalal on deflatsioon hetkel suuremaks ohuks kui inflatsioon, on võlakirjaintressimääradele pannud vähemalt lühiajaliselt peale teatava lae.
Üheks finantsturgude fookusteemaks olid ettevõtete esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi viimase kahe aasta keskmisega võrreldes olulisel
määral. Samas olid aktsiaanalüütikud enne tulemuste hooaega oma ootusi ka märgatavalt allapoole korrigeerinud. USA majanduses on näha märke majanduskasvu
kiirenemisest pärast väga karmide ilmastikuoludega talvekuid. Tööstussektori ostujuhtide indeks tõusis poole punkti võrra 53,7-ni (indeksi tase üle 50 näitab, et
tööstussektoris toimub kasv). Jätkuvalt vaatavad investorid mureliku pilguga Hiina suunas, mille majanduskasvu võimalik aeglustumine ei lisa regioonile liigselt
investeerimisatraktiivsust. Aprillis avaldatud Hiina tööstussektori ostujuhtide usaldusindeks küll tugevnes pisut (48,3-ni), ent jäi jätkuvalt allapoole kasvu indikeerivat
50 punkti taset. Ametliku statistika kohaselt kasvas Hiina majandus esimeses kvartalis 7,4% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, ent Hiina ametliku
statistika usaldusväärsus on paljude investorite silmis küsitav.
Ukraina sündmused lisasid finantsturgudele volatiilsust ja ebakindlust. Reitinguagentuur Standard & Poors langetas Venemaa krediidireitingu tasemele BBB-, mis on
investeerimisjärgu alumine piir. Samuti teatas uutest sanktsioonidest USA valitsus. Samas reageeris Venemaa aktsiaturg sanktsioonidele lühiajalise tõusuga, sest
investorid olid oodanud oluliselt karmimaid meetmeid – näiteks sanktsioone mõne Venemaa riikliku suurpanga vastu.
Euroopa Keskpank aprillis rahapoliitikat ei muutnud ent keskpanga retoorika on selgelt suunatud investorite ootuste juhtimiseks rahapoliitika edasise lõdvendamise
poole. Sealjuures tasapisi tugevnev euro kurss (+0,7% aprillis USA dollari suhtes) ühelt poolt survestab keskpanka kiiremalt tegutsema ja teisalt viitab, et investorite
usk poliitikamuutuste praktiliste sammude teostumise osas liiga kindel ei ole.
Riskivabad intressimäärad euroalal jätkasid aprillis samal lainel, mis märtsis, langedes keskpanga stimuleerivama rahapoliitika ootuses ja seda eriti just kaugemate
tähtaegadega võlakirjade puhul. Saksamaa 2-aastase riigivõlakirja intressimäär langes 2 baaspunkti ning 10-aastase oma 10 baaspunkti. Riskipreemiad langesid pisut
nii investeerimisjärgu kui sellest madalama kvaliteediga võlakirjade jaoks. Niisiis jäi meie fondi võlakirjaportfelli kõigi varaklasside tootlus aprillis positiivsele poolele.
Kõige paremini läks euroala investeerimisjärgu reitinguga ettevõtete võlakirjadel (+0,7%). Lühikese tähtajaga euroala heakvaliteediliste valitsusvõlakirjade indeks
lõpetas pea samas, kust alustas (+0,1%).
Lähiaja väljavaade
Hoiame võlakirjaportfelli tundlikkust intressimäärade kõikumise suhtes neutraalse taseme lähedal – madal euroala inflatsioon hoiab tõenäoliselt lähiperspektiivis
intressimäärad madalal tasemel. Pole välistatud, et Euroopa Keskpank on sunnitud astuma samme majanduskasvu elavdamiseks ja inflatsioonitempo kiirendamiseks,
mis siiski ka edaspidi esialgu pigem pidurdab intressimäärade tõusuvõimalus, luues samas pikemas horisondis eeldused võlakirjaturgude väljumiseks ajaloolisest
intressimäärade madalseisust.

* 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.

