Säästäjän rahastot
Fiksu ja helppo tapa säästää aktiivisesti
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Rahastomarkkinat tarjoavat satoja vaihtoehtoja, joiden joukosta
voi olla vaikea löytää omiin tavoitteisiin sopivat kohteet.
Kun valitset Säästäjän rahaston, saat yhdellä päätöksellä
monipuolisen yhdistelmän erilaisia Nordea-rahastoja. Tämän
yksinkertaisempaa ei rahastosäästäminen voi olla.

Rahastosäästämisessä tärkeintä on sekä hyvien rahastojen löytäminen että säästöjen jakaminen sopiviin korko- ja
osakerahastoihin. Pitkällä aikavälillä tuottoon ja riskiin
vaikuttaa myös, miten rahastojen yhdistelmää muutetaan
markkinatilanteen vaihdellessa. Markkinoiden seuraaminen ja sijoitusten jatkuva tasapainottaminen on kuitenkin
aikaa vievää ja vaatii yleensä myös kokemusta.
Tämän vuoksi olemme luoneet Säästäjän rahastot. Kun
olet harkinnut, millaiseen sijoitusaikaan, tuottoihin ja riskitasoon pyrit, voit valita Säästäjän rahaston, jossa säästösi
on jaettu osake- ja korkorahastoihin tavoitteidesi mukaan.
Tämän jälkeen kaiken muun hoitaa puolestasi kokeneiden
ammattilaisten tiimi.

Mitä on aktiivinen säästäminen?
Aktiivisella säästämisellä tavoitellaan tilitalletuksia parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Rahastosäästäminen on
helppo tapa säästää aktiivisesti, sillä rahastossa sijoituksiasi hoitaa salkunhoitaja.

Millaisia Säästäjän rahastot ovat?
Säästäjän rahastot ovat varainhoitorahastoja, jotka sijoittavat varansa korko- ja osakerahastoihin. Kohderahastojen sijoitukset hajautetaan erilaisille markkinoille ja eri
toimialoille, joten Säästäjän rahastojen kautta sijoitat itse
asiassa satoihin eri kohteisiin.

Kun sijoituksiasi hoitaa
alan ammattilainen…
Säästäjän rahastoissa voit olla varma siitä, että varojasi
hoidetaan aktiivisesti ja ajankohtaisen markkinanäkemyksensä mukaisesti.

…on sinun helppo noudattaa
suunnitelmaasi…
Säästäjän rahastoissa voit helposti säilyttää kerran päättämäsi tuottotavoitteen ja riskitason, sillä korko- ja osakesijoitustesi tasapainottamisesta huolehtii salkunhoitaja.
Pörssikurssien noustessa osakkeiden arvo nousee
enemmän kuin korkosijoitusten. Tämän vuoksi osakesijoitusten osuus säästöistäsi kasvaa ja sijoitustesi riskitaso
nousee korkeammaksi kuin alun perin suunnittelit. Osakekurssien laskiessa tapahtuu päinvastoin, korkosijoitusten
arvo kasvaa, minkä seurauksena riskitaso ja tuottomahdollisuudet kutistuvat.
Jos sijoitat suoraan korko- ja osakerahastoihin on sinun
samassa tuottotavoitteessa ja riskitasossa pysyäksesi
myytävä omistuksiasi aina markkinatilanteen muuttuessa ja sijoitettava myynneistä saamasi varat uudelleen.
Sijoitusten jatkuva tasapainottaminen vaatii markkinoiden
säännöllistä seuraamista ja voi aiheuttaa veroseuraamuksia.

…ja olet liikkeellä oikeaan aikaan.
Suurin osa meistä käy osakerahastoilla kauppaa aivan
liian myöhään, sillä odotamme vahvistusta käyttäytymisellemme. Tämä johtaa usein siihen, että ostamme kalliilla ja
myymme halvalla.
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Sijoittajan ”minä myös” -käyttäytyminen
Mitäs nyt tapahtui,
kurssithan laskevat?
Kyllä nyt on varmasti
sopiva aika, minä ostan!

Nyt kurssinousua on jatkunut
jo hyvän aikaa. Lehdissä
annetaan ostosuosituksia
– minä ostan taas!

Pitääpä olla valppaana
ja seurata tilannetta!
Nyt en kyllä enää odota.
Uskon lehtikirjoittelua ja
myyn sijoitukseni!

Ei, kyllä tämä lasku jatkuu.
On se hyvä, että myin ajoissa!

Vai niin, kurssit
nousevat. Pitäisiköhän
sijoittaa rahastoon?

Mitäs nyt tapahtuu?
Onko suunta muuttunut?

”Jos valitset kertasijoituksen lisäksi säännöllisen rahastosäästämisen, ajoitukseen liittyvät riskit tasoittuvat.
Kurssilaskujen jälkeen saat samalla summalla enemmän osuuksia. ”

Rahastosäästösopimuksella rahasto-osuutesi
karttuvat kuin huomaamatta
Tuotto-odotus (säästösumma 100 euroa/kuukausi)

Sijoitusaika,
vuotta

2%

4%

6%

5

6 312

6 633

6 989

10

13 281

14 689

16 354

20

29 467

36 348

45 727

Säästäjän rahastot
Rahaston nimessä oleva numero kuvaa rahaston osakepainoa perustilanteessa. Esimerkiksi
Säästö 50 voi sijoittaa 35-65 % varoistaan osakerahastoihin.

Säästö Korko

MATALA
Tuottomahdollisuus/Riski
Lyhyt sijoitusaika

Säästö 10

Säästö 25

Korkorahastot

Osakerahastot

Säästö 50

Säästö 75

KORKEA
Tuottomahdollisuus/Riski
Pitkä sijoitusaika

Millainen sijoittaja sinä olet?

Vähimmäissijoitusaika

3

Varovainen sijoittaja,
joka arvostaa turvallisuutta enemmän kuin
tuottomahdollisuutta
Säästö
Korko

Säästö 10
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Tasaista tuottoa
arvostava sijoittaja,
joka hyväksyy myös
arvonvaihtelua

Korkeaa tuottoa tavoitteleva sijoittaja, joka
hyväksyy voimakastakin
arvonvaihtelua

Säästö 25

Säästö 50

6

Säästö 25

Säästö 50

Säästö 75

20

Säästö 50

Säästö 75

Säästö 75

Säästäjän rahastot
PALKKIOT, %:ia

Merkintä ja lunastus
Säästö Korko 			
Muut Säästäjän rahastot

0,0
1,0

Vaihto 				0,5
Hallinnointi*
Säästö Korko			0,7
Säästö 10			1,0
Säästö 25			1,2
Säästö 50			1,6
Säästö 75			1,8
*Rahaston vuotuisesta pääomasta. Palkkio on otettu huomioon
osuuden arvossa. Säästäjän rahastot eivät maksa hallinnointipalkkioita sijoituskohteena olevista Nordea-rahastoista.

Minimerkintä
10 euroa

Ota yhteyttä jo tänään!

Nordea Bank Oyj, TRA410 10.18

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme 0200 3000 tai asioida verkkopankissa
www.nordea.fi tai Nordean konttorissa
Säästäjän rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy. Rahaston aiempi tuotto ei ole tae tulevasta. Rahasto-osuuksiesi arvo voi
nousta tai laskea ja voit menettää osan tai kaiken sijoittamastasi pääomasta. Tutustu Avaintietoesitteeseen aina ennen
sijoituspäätöksen tekemistä. Avaintietoesitteet saat osoitteesta www.nordea.fi tai Nordean konttorista.

