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Sijoituskatsaus tammi-maaliskuu 2020

Perustiedot 
Nordea Futuressa säästösi sijoitetaan kahteen sijoitus koriin. 
Tuottohakuinen sijoituskori on korkeaa tuottoa tavoitteleva  
ja Turvaava sijoituskori puolestaan maltillista tuottoa tavoit-
televa sijoituskori. Säästöjen jakaminen sijoituskorien välillä 
määräytyy jokaiselle säästäjälle henkilökohtaisesti sen 
mukaan, kuinka pitkä arvioitu sijoitusaika on.

Aluksi säästösi sijoitetaan tuottohakuisemmin, tavoittee-
na eläkesäästöjen kasvattaminen. Kun suunniteltuun sääs-
töjen nostoon on 20 vuotta aikaa, aletaan säästöjä siirtää 
pikku hiljaa maltillisemman tuoton sijoituskohteisiin, jolloin 
myös sijoituksien riskitaso madaltuu. Säästöajan lopussa 
kaikki säästösi on sijoitettu Turvaavaan sijoituskoriin.

Jos säästöaika on alle 20 vuotta, sijoitetaan osa sääs-
töistäsi jo alkuvaiheessa maltillista tuottoa tavoittelevaan 
sijoituskoriin. 

Tuottohakuinen sijoituskori Turvaava sijoituskori

35 40 45 50 55 60 65

Kuvan esimerkki säästöjen jakautumisesta sijoituskorien välillä, kun 
säästäminen aloitetaan 35-vuotiaana ja säästöaika on 30 vuotta.
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Lyhyt korko
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Yritys lainat

Kansainväliset osakesijoitukset

Kotimaiset osakesijoitukset

Vaihtoehtoiset sijoitukset
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Yritys lainat
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Vaihtoehtoiset sijoitukset

Eläketurva
Sijoituskatsaus tammi-maaliskuu 2020

Tuottohakuinen
sijoituskori

Turvaava
sijoituskori

Esimerkki  n. 43 v  n. 63 v

• Aloituspäivä: 11.1.2010
• Riskiprofiili: Korkea
• Sijoituskorin hallinnointipalkkio:

Tällä hetkellä 1,3 % vuodessa
• RIY*: 2,00 %

• Aloituspäivä: 11.1.2010
• Riskiprofiili: Maltillinen
• Sijoituskorin hallinnointipalkkio:

Tällä hetkellä 0,5 % vuodessa
• RIY*: 2,00 %

Suurimmat sijoitukset
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund X-EUR 25,4 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fd X-EUR 15,2 %
Nordea Pro Euro Obligaatio I Kasvu 13,6 %
Nordea Pro Suomi I Kasvu 11,9 %
Life Select Portfolio 10,4 %
Nordea Corporate Bond Fund BX EUR SICAV SIF 8,6 %
Nordea Eurooppa Indeksirahasto I Kasvu 8,2 %
Nordea Eurooppa Kasvu 5,4 %
Käteinen 1,2 %

Suurimmat sijoitukset
Nordea Pro Euro Obligaatio I Kasvu 19,2 %
Nordea Korko S Kasvu 17,9 %
Nordea Corporate Bond Fund BX EUR SICAV SIF 16,2 %
Nordea Valtionlaina AAA I Kasvu 14,9 %
Nordea Covered Bond Fund BX EUR SICAV SIF 14,1 %
Life Select Portfolio 5,9 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund X-EUR 5,3 %
Nordea Eurooppalaiset Tähdet I 2,0 %
Nordea Pro Suomi I Kasvu 1,9 %
Käteinen 2,7 %

Sijoituskorin 
arvo 

31.3.2020

Tuotto %

1 kk 3 kk 12 kk 
Vuotuinen 

tuotto 
alusta

27,21 milj. -9,43 -14,61 -6,28 3,86

Sijoituskorin 
arvo 

31.3.2020

Tuotto %

1 kk 3 kk 12 kk 
Vuotuinen 

tuotto 
alusta

16,80 milj. -3,70 -3,41 -0,78 1,49

*RIY-luku (”reduction in yield”) ilmaisee kaikki sijoituskohteeseen tai tuotteeseen vaikuttavat kulut. RIY on se prosentteina ilmaistu osuus, joka vähennetään
sijoituskohteelle tai tuotteelle kertyvästä tuotosta. Esim. jos tuotto ennen kuluja on 5 % ja RIY-luku on 1,59 %, niin nettotuotto on 3,41 %. Tarkempaa tietoa 
kulujen vaikutuksesta vuotuiseen tuottoon saa Sijoituskohdetta koskevat erityistiedot -asiakirjasta.

Perustiedot
Eläketurvassa Nordean asiantuntijat hoitavat eläkesäästö-
jesi sijoittamisen puolestasi. Jokaisella Eläketurvan valin-
neella eläkesäästäjällä on yksilöllinen sijoitusprofi ili, jossa 
huomioidaan säästöajan pituus.

Säästämisajan alkuvaiheessa eläkevakuutussäästöjen 
arvonkehitys liitetään Tuottohakuiseen sijoituskoriin, joka 
tavoittelee eläkesäästöjen kasvua. Eläkeajan lähestyessä 
säästöjen sijoitussidonnaisuus vaihdetaan vähitellen 
matalan riskin Turvaavaan sijoituskoriin.

Eläketurvaan sisältyy myös takuu siitä, että eläkkeelle 
siirryttäessä eläkesäästöt vastaavat vähintään maksettujen 
vakuutusmaksujen määrää sijoituskorien arvonkehityksestä.

Turvaava sijoituskoriTuottohakuinen sijoituskori

1,2 % Lyhyt korko

13,6 % Valtionlainat

8,6 % Yrityslainat

54,3 % Kansainväliset osakesijoitukset

11,9 % Kotimaiset osakesijoitukset

10,4 % Vaihtoehtoiset sijoitukset

20,6 % Lyhyt korko

34,1 % Valtionlainat

30,3 % Yrityslainat

7,2 % Kansainväliset osakesijoitukset

1,9 % Kotimaiset osakesijoitukset

5,9 % Vaihtoehtoiset sijoitukset



N
ordea B

ank O
yj / N

ordea H
enkivakuutus Suom

i O
y. 03.20

2 (2)

Nordea Futuren sijoituskorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea 
Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. 
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa sijoituskoreja asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Sijoituskorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. 
Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottajan 
tulee sijoituskoreja koskevan materiaalin lisäksi perehtyä myös vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen sijoituskorien arvo voi nousta tai laskea. 
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida sijoituskorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin 
liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin 
liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana. Sijoituskorien säännöt ovat saatavissa www.nordea.fi. Tämän 
materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa eikä sitä tule sellaisenaan tulkita sijoitusneuvonnaksi tai kehotukseksi sijoittaa taikka olla sijoittamatta materiaalissa mainittuihin 
sijoitusinstrumentteihin.
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Tuottohakuinen kori

Vähensimme korin osakesijoituksia jakson aikana 
noin 2 %-yksiköllä ja lisäsimme vastaavasti hieman 
sekä korko- että vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta. 
Korin ensimmäisen neljänneksen tuotoksi saatiin 
-14,6 %.

Tuottohakuinen kori sijoittaa huomattavan suuren 
osan varoistaan osakemarkkinoille, joten korin 
osuuden arvo voi vaihdella aika ajoin voimakkaastikin. 
Sijoituskori sopii parhaiten pitkäaikaiseen 
säännölliseen säästämiseen, jolloin sijoitusten 
ajallinen hajautus tasaa kurssivaihtelun vaikutusta.

Turvaava kori

Vähensimme korin osakepainoa jakson aikana noin 
2 %-yksiköllä ja lisäsimme vastaavasti korkosijoitusten 
ja käteisen osuutta. Korin ensimmäisen neljänneksen 
tuotoksi saatiin -3,4 %.

Turvaava kori sijoittaa pääasiassa korkoinstru-
mentteihin ja tavoitteena on, että korin osuuden 
arvo vaihtelee vain maltillisesti. 

Eläketurvan sijoituskorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea 
Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava fi nanssipalvelukonserni. 
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa sijoituskoreja asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Sijoituskorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. 
Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottajan 
tulee sijoituskoreja koskevan materiaalin lisäksi perehtyä myös vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen sijoituskorien arvo voi nousta tai laskea. 
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida sijoituskorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin 
liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin 
liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana. Sijoituskorien säännöt ovat saatavissa www.nordea.fi . Tämän 
materiaalin tarkoituksena on antaa yleistä tietoa eikä sitä tule sellaisenaan tulkita sijoitusneuvonnaksi tai kehotukseksi sijoittaa taikka olla sijoittamatta materiaalissa mainittuihin 
sijoitusinstrumentteihin.

Salkunhoitajan kommentti
Vuosi 2020 alkoi positiivisissa tunnelmissa mutta helmikuun loppupuolella koronaviruksen leviämisen myötä 
osakemarkkinat kääntyivät maailmanlaajuisesti voimakkaaseen laskuun. Osakemarkkinoiden lasku jatkui edelleen 
maaliskuussa huolimatta laajamittaisista tukitoimista. Ongelmat heijastuivat kriisitilanteen edetessä myös 
korkomarkkinoille ja varsinkin maaliskuu oli heikko niin valtion- kuin yrityslainojenkin osalta. Sekä osake- että 
korkosijoitusten ensimmäisen kvartaalin tuotto jäi näin ollen negatiiviseksi.


