Ränta Abs
Placeringskorgens månadsöversikt 31.7.2019

Placeringskorgens grunduppgifter

Placeringsstrategi

Namn

Mandatum Life Ränta Abs

Verksamheten började

28.10.2008

Portföljförvaltare

Mandatum Life

Korgens arvode

Förvaltningsarvode 0,5 % (Fram till 31.12.2019
korgens årliga arvode har miskas till 0,05 %)

Placeringskorgen Mandatum Life Ränta Abs placerar sina medel diversifierat och tryggat på penningmarknaden. Enligt placeringskorgens strategi placeras korgens medel i inhemska penningmarknadsinstrument samt i utländska penningmarknadsinstrument
vars kreditklassificering är minst Moody’s P-2 eller S&P A-2 eller för långfristiga skulders del Moody’s Baa3 eller S&P BBB-. För
placeringskorgen Mandatum Life Ränta Abs är både ränte- och kreditrisken kortare än ett år.
Placeringskorgen är förknippad med den avkastnings- och kapitalrisk som är typisk för en diversifierad placeringsportfölj med relativt låg risk. Placeringskorgens medel allokeras i depositioner, penningmarknadsinstrument, masskuldebrevslån, standardiserade
och icke-standardiserade derivatavtal och placeringsfondernas fondandelar.

Placeringskorgens
koldioxidavtryck

2018: 322,3 tCO2 per investerad milj. euro
2017: 221,5 tCO2 per investerad milj. euro

Portföljförvaltarens översikt

Placeringskorgens värdeutveckling
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Ränta Abs

1 mån

3 mån

12 mån

36 mån

0,01 %

0,04 %

0,09 %

0,39 %

Under 2019 Från start
0,06 %

6,26 %

Fördelning av placeringar

De största innehaven
2,56 %
2,56 %
2,33 %

Commercial Paper Teollisuuden Voima Oyj
6.8.2019 EUR
Commercial Paper Kemijoki Oy 31.10.2019
EUR
Commercial Paper Nokia Oyj 27.9.2019
EUR

Räntorna på statsobligationer med låg risk sjönk i Europa till alla tiders nya bottennoteringar i juli. Tysklands tioåriga statsobligation
landade på -0,43 %, vilket återspeglar det fortsatta köptrycket i de tryggaste statsobligationerna. Penningmarknadsräntorna fortsatte likaså nedåt i juli och 3 månaders euribor stannade i slutet av månaden på -0,375 %. ECB:s budskap var som väntat mjukt,
men någon tilläggsstimulans erbjöds inte i juli – det återstår emellertid att se vad septembermötet för med sig. Den redan negativa
styrräntan kan sänkas ytterligare och/eller så kan ett nytt omfattande program för köp av värdepapper till balansräkningen bli aktuellt. I USA sjönk statsobligationsräntorna också till följd av de försämrade ekonomiska utsikterna och den tioåriga statsobligationsräntan låg vid månadsslutet på 2,02 %. Fed ingrep med att sänka sin styrränta alldeles i slutet av juli med -0,25 % för första gången
sedan finanskrisen 2008. Det USA-dirigerade handelskriget tycks fortsätta eskalera och brexit stundar under den nya premiärministerns ledning mot slutet av hösten. I denna situation verkar en ränteuppgång i euroområdet avlägsen och centralbankerna får
större roll när det gäller att lindra den ökade osäkerheten.

2,33 %
2,33 %
2,33 %

Commercial Paper Lähitapiola Rahoitus Oy
10.10.2019 EUR
Commercial Paper Huhtamäki Oyj
29.11.2019 EUR
Commercial Paper ST1 Nordic Oy
20.12.2019 EUR

2,33 %

Commercial Paper Atria Oyj 30.8.2019 EUR

1,86 %

Commercial Paper Ponsse 21.11.2019 EUR

2,33 %

Commercial Paper NEOT Oy 1.10.2019
EUR

1,51 %

Certificate of Deposit Oma Säästopankki Oy
4.9.2019 EUR

68,4% Företagscertifikat

28,4% Placeringscertifikat och
depos
3,20% Företagslån

Allokering enligt placeringsklass
Denna översikt över placeringskorgen är inte en uppmaning att teckna eller lösa in andelar i korgen. Vid upprättandet av översikten över placeringskorgen har man haft som
mål att garantera att de uppgifter som lämnats i densamma är riktiga. Mandatum Life ansvarar inte för uppgifternas riktighet eller eventuella brister i desamma.
Placeringskorgens historiska utveckling är ingen garanti för framtiden. Placeringens värde kan öka eller minska, och således kan placerarna förlora de medel de har placerat i
korgen.
Mandatum Livförsäkringsaktiebolaget, Postadress PB 627, 00101 Helsingfors, Registrerad hemort och adress, Bulevarden 56, 00120 Helsingfors, Finland,
FO-nummer 0641130-2, www.mandatumlife.fi

