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Fondi varade puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)

Valitsemistasu aastas 1.40%
Sisenemistasu 0.0%
Väljumistasu 1.0%

Fondiosaku puhasväärtus (NAV) Euroopa 31.8
USA 27.0
Arenev Aasia 19.1
Kesk- ja Ida-Euroopa 8.6
Jaapan 5.8
Ladina-Ameerika 4.7
Baltikum 2.3
Globaalne 0.6

Euroopa ###

Ajalooline tootlus*
aasta algusest 1 kuu 3 kuud 1 aasta 2 aastat 3 aastat 5 aastat loomisest

Kogutootlus -2.8% -2.5% -2.8% -0.1% 16.9% 3.2% 28.7% 119.1%
Aasta baasil tootlus -0.1% 8.1% 1.0% 5.2% 5.6%

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tootlus 16.6% -10.5% 13.2% 6.3% 9.5% 2.9% 7.0% 9.0%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 9.2%

Aktsiaportfell Osakaal
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe 8.6
Swedbank Robur Access Asien 8.6
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF (EUR) 8.0
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan 7.3
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF 6.7

1 | 2

Investeerimispõhimõtted Riskiaste
Swedbank Pensionifond V3 (Aktsiastrateegia) on vabatahtliku kogumispensioni
võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara
väärtuse pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele
pärast nende pensionile jäämist. Fond investeerib kuni 100% oma varadest aktsiariskiga
väärtpaberitesse.

Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara
väärtuse kõikumisele viimase viie aasta jooksul.  

Varade jaotus (%)Üldandmed

49 925 900 EUR
1.40300 EUR

Aktsiaportfell regioonide järgi (%)Fondi tootlus*

Portfell valuutade järgi (%)Suurimad investeeringud (%)

* Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.
Palun loe Olulist teavet leheküljel 2.
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Swedbank Pensionifond V3 tootlus oli märtsis -2.5% ning tootlus aasta algusest on -2.8%.

Turuülevaade
Märtsikuus andsid finantsturgudele tooni USA-st alguse saanud kaubanduspiirangute alased teated. Et neid oli kuu jooksul erinevaid (sh. ka vastuolulisi) ning et 
tegu on alles algusjärgus ja võimalike arengute osas ebamäärases staadiumis oleva teemaga, millest võib kooruda välja kaubandussõda, alanes investorite 
riskiisu tuntavalt. Seetõttu kasvasid märtsis võlakirjade riskimarginaalid ning peamised regionaalsed aktsiaindeksid kaotasid väärtuses. Erinevate 
ettevõttekohaste negatiivsete uudiste taustal tabas suurem müügilaine tehnoloogiasektori aktsiaid. Hinda läksid madala riskitasemega võlakirjad, s.t. Euroopa 
valitsusvõlakirjade intressimäärad valdavalt langesid.

USA president Trump teatas märtsi alguses kavatsusest kehtestada tariifid alumiiniumi ja terase sisseveole. Tariifid mõjutavad vaid väikest osa USA impordist ja 
seetõttu on nende otsene mõju majanduskasvule ja inflatsioonile marginaalne. Negatiivne mõju finantsturgudele tulenes pigem edasiste kaubanduspiirangute 
riskist, millel võiks olla majandusele juba laiaulatuslikum mõju. Kuu jooksul teatasidki USA kaubanduspartnerid vastumeetmete kehtestamisest – näiteks Hiina 
teatas, et 106 USA-st imporditud toodet maksustatakse 25% tollimääraga, tariif puudutab USA eksporti ca. 50 miljardi dollari ulatuses.

ISM tööstussektori ostujuhtide kindlustunde indeks tõusis märtsi alguses selle tsükli kõrgeimale tasemele – 60.8 punktini. Aprilli alguses indeks küll pisut langes, 
kuid jäi siiski tugevale majanduskasvule viitavale tasemele. Märtsi teises pooles tõstis USA Föderaalreserv esimest korda uue juhi Jerome Powell’i käe all 
baasintressimäärasid 0.25% võrra. See samm oli nii turgude kui analüütikute poolt laialdaselt oodatud. Märtsi jooksul oli väga nõrk viimastel aastatel turu 
keskmisest pigem tugevamaid tootlusenumbreid pakkunud tehnoloogiasektor. Avalikkuse ette jõudsid uudised Facebooki kasutajate andmete kuritarvitamisest 
USA presidendivalimiskampaania käigus ning see tõstatas taas teravalt päevakorda küsimuse võimalike uute ja kulukate suuri tehnoloogiafirmasid puudutavate 
regulatsioonide osas.

Euroala statistika viitas majanduse hoogsa kasvutempo võimalikule aeglustumisele. Märtsikuine ostujuhtide kindlustunde indeks osutas mõnevõrra nõrgemale 
kasvule nii tootmis- kui teenindussektoris. Tööstussektori indeks langes 56.6-ni ja teenindussektori indeks 54.9 punktini, s.t. mõlemad püsivad siiski selgelt üle 
kasvu näitava 50 punkti taseme. Itaalias toimusid märtsi alguses valimised, kus oodatust paremini läks äärmusparteidel – Põhjaliigal ja nn „Viie tähe“ liikumisel. 
Viimane saavutas ka suurima kohtade arvu parlamendis. Samas ei saavutanud ükski partei või valimiskoalitsioon valitsuse moodustamiseks vajalikku enamust. 
Tõenäoliselt on oodata pikki koalitsiooniläbirääkimisi ning välistatud pole ka uued valimised.

Euroopa Keskpanga 8. märtsi rahapoliitika istungi järgsel pressikonverentsil ei viidatud enam valmisolekule võlakirjade ostuprogrammi vajadusel suurendada. 
Turuosaliste poolt laialdaselt oodatud sammu pehmendas Draghi retooriliselt ning nii intressimäärad kui ka euro kurss langesid esmase reaktsioonina.

Hiina tarbijahindade kasv oli veebruaris kiirem kui oodati (2.9%). Siiski oli tõenäoliselt tegemist sesoonsete mõjudega ning järgmistel kuudel inflatsioon 
aeglustub. Jaapanis on taas päevakorda kerkinud „Moritomo“ poliitiline skandaal, mis puudutab peaminister Shinzo Abet ja tema naist. Pole välistatud, et 
seetõttu ei valita peaminister Abet septembris toimuvatel Liberaaldemokraatliku Partei liidri valimistel kolmandat korda partei etteotsa.

Märtsi lõpetasid meie fondi aktsiaportfellis parima tulemusega taaskord Baltikumi aktsiad (-0.6%, kõik tootlused on näidatud eurodes). USA aktsiaturud kaotasid 
väärtuses 3.4% ja Lääne-Euroopa aktsiad nõrgenesid 2.0%. Ka Jaapani aktsiad lõpetasid kuu miinuspoolel (-3.1%). Arenevatest piirkondadest parima tulemusega 
esinesid Ladina-Ameerika aktsiad (-1.9%). Areneva Aasia aktsiad kukkusid 2.5% ning Ida-Euroopa aktsiad kaotasid väärtuses 4.6%. Türgi aktsiad aga koguni 8.4%.

Väljavaade
Vähendasime aprilli alguses aktsiaosakaalu fondi portfellis neutraalsest mõnevõrra madalama tasemeni. Taktikalised mudelid on muutunud aktsiaturgude 
perspektiivide osas senisest negatiivsemateks. Aktsiaturgude vaatevinklist on positiivsest neutraalseks muutunud ka majanduse väljavaated – majanduskasv 
püsib globaalselt küll väga tugevana, ent tõenäoliselt aeglustub mõnevõrra. Aktsiate jaoks on reeglina soodsaimad kiireneva majanduskasvu perioodil. 
Aktsiaturge toetavaks faktoriks on peatselt algav ja positiivseks kujuneda tõotav kasumihooaeg. Turge toetab ka jätkuvalt suuremahuline aktsiate tagasiost 
eeskätt USA ettevõtete poolt ning suurenevad kapitaliinvesteeringud USA maksureformi mõjul.

Väga suureks riskiks globaalsele majandusele ja aktsiaturgudele on edasiste kaubanduspiirangute kehtestamine USA poolt ning USA kaubanduspartnerite 
poolsed vastumeetmed. Ehkki praeguseks välja kuulutatud kaubanduspiirangud ei oma majandusele olulist mõju, on küsimus pigem kaubandussõja edasises 
eskaleerumises.

*Kommentaaris indeksitele viitamine ei tähenda, et fondi investeerimispoliitika oleks seotud nimetatud või mõne teise indeksi tootluse järgimisega.

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 prospektiga 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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