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Placeringskorgens placeringsobjekt utgör direkt eller genom utvalda fonder olika ränteinstrument. Målet med placeringskorgens placeringsverksamhet är att på placeringskorgens tillgångar uppnå en årlig avkastning som överstiger en penningmarknadsavkastning med låg kreditrisk.
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Placeringskorgens värdeutveckling

Portföljförvaltarens översikt

102

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 också de 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 USAdirigerade 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.
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Fördelning av placeringar

0,76 %

55,4% Mandatum Life Ränta Abs

40,3% Mandatum Life Ränteportfölj
Abs

5,0% Mandatum Life SICAV-UCITS
Nordic High Yield Total Return Fund
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.
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