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1 (2)Eläketurva
Sijoituskatsaus huhti-kesäkuu 2018

Tuottohakuinen
sijoituskori

Turvaava
sijoituskori

Esimerkki  n. 43 v  n. 63 v

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

Tällä hetkellä 1,3 % vuodessa
• Juoksevat kulut:*: 1,66 % vuodessa

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

Tällä hetkellä 0,5 % vuodessa
• Juoksevat kulut*: 0,83 % vuodessa

Suurimmat sijoitukset
Nordea Pohjois-Amerikka Kasvu 17,8 %
Nordea 1 North American All Cap HBIE EUR SICAV 17,6 %
Nordea Eurooppa Kasvu 15,9 %
Nordea Pro Euro Obligaatio I Kasvu 11,9 %
Nordea Pro Suomi I Kasvu 10,2 %
Nordea Corporate Bond Fund BX EUR SICAV SIF 7,1 %
Life Alternative Portfolio 7,0 %
Nordea Eurooppa Indeksirahasto I Kasvu 6,9 %
Nordea High Yield Bond Fund BX EUR SICAV SIF 3,5 %
Käteinen 2,2 %

Suurimmat sijoitukset
Nordea Pro Euro Obligaatio I Kasvu 17,7 %
Nordea Corporate Bond Fund BX EUR SICAV SIF 16,3 %
Nordea Liquidity Fund BX EUR SICAV SIF 14,8 %
Nordea Valtionlaina AAA I Kasvu 13,9 %
Nordea Covered Bond Fund BX EUR SICAV SIF 13,2 %
Nordea Korko S Kasvu 7,6 %
Life Alternative Portfolio 7,0 %
Nordea Pro Eurooppa I Kasvu 3,0 %
Nordea Pro Suomi I Kasvu 2,6 %
Nordea Pohjois-Amerikka Kasvu 2,5 %
Käteinen 1,4 %

Sijoituskorin 
arvo 

30.6.2018

Tuotto %

1 kk 3 kk 12 kk Vuotuinen 
tuotto 
alusta

27,15 milj. -0,60 2,99 1,96 5,38

Sijoituskorin 
arvo 

30.6.2018

Tuotto %

1 kk 3 kk 12 kk Vuotuinen 
tuotto 
alusta

13,06 milj. -0,05 -0,09 -0,16 1,74

Lyhyt korko

Valtionlainat

Yrityslainat

Kansainväliset osakesijoitukset

Kotimaiset osakesijoitukset

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Lyhyt korko

Valtionlainat

Yrityslainat

Kansainväliset osakesijoitukset

Kotimaiset osakesijoitukset

Vaihtoehtoiset sijoitukset

*Juoksevat kulut -luku ilmaisee, mikä on kokonaiskulujen suhde sijoituskorin arvoon. Siihen sisältyvät tarkastelujakson päättymistä edeltävän 12 kuukauden 
aikana (tässä viimeisin kalenterivuosi) sijoituskorin varoista veloitettu hallinnointipalkkio sekä muut kulut, jotka vuoden mittaan veloitetaan sijoituskorin 
arvosta. Luvussa ei huomioida kaupankäyntikuluja.

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.

23,8 % Lyhyt korko

31,6 % Valtionlainat

29,5 % Yrityslainat

7,0 % Vaihtoehtoiset sijoitukset

5,5 % Kansainväliset osakesijoitukset

2,6 % Kotimaiset osakesijoitukset

3,5 % Korkean riskin yrityslainat

2,2 % Lyhyt korko

11,9 % Valtionlainat

7,1 % Yrityslainat

7,0 % Vaihtoehtoiset sijoitukset

58,2 % Kansainväliset osakesijoitukset

10,2 % Kotimaiset osakesijoitukset

Turvaava sijoituskoriTuottohakuinen sijoituskori
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Tuottohakuinen kori

Kvartaalin aikana vähensimme vaihtoehtoisten 
sijoitusten osuutta korissa 1,7 prosentilla, ja 
jakson lopussa niiden osuus korin sijoituksista oli 
7 %. Lisäsimme valtionlainasijoitusten osuutta 
1,2 prosentilla, ja niiden osuus korin sijoituksista 
oli jakson lopussa 11,9 %. Lisäsimme myös 
osakesijoitusten osuutta korissa maltillisesti niiden 
painon ollessa jakson lopulla 68,4 %.

Tuottohakuisen korin vuoden toisen neljänneksen 
tuotoksi saatiin 2,99 %.

Eläketurvan 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

Pidimme toisen neljänneksen aikana korin 
omaisuuslajiallokaation ennallaan, ja osakesijoitusten 
paino korissa oli kvartaalin lopussa 8,1 %. 
Korkosijoitusten osalta vähensimme yrityslainojen 
sekä lyhyiden korkojen osuutta, ja lisäsimme 
valtionlainojen osuutta 1,7 prosentilla. Nostimme 
myös vaihtoehtoisten sijoitusten osuuden 7 
prosenttiin korin arvosta. 

Turvaavan korin vuoden toisen neljänneksen tuotoksi 
saatiin -0,09 %.

Eläketurvan Turvaava kori sijoittaa pääasiassa 
korkoinstrumentteihin 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 finanssipalvelukonserni. 
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa sijoituskoreja asiamiehenään toimivan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen 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 Suomessa saatavissa Nordean 
konttoreista ja Internetistä 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
Vuoden 2018 toisella neljänneksellä osakemarkkinoiden osalta kehitys oli suotuisaa sekä Euroopan että USA:n osakkeiden 
noustessa noin 4 %. Korkopuolella valtionlainat kehittyivät positiivisesti, kun puolestaan yrityslainojen kehitys oli lievästi 
negatiivista. Kesäkuun aikana pelot kauppasodasta kuitenkin lisääntyivät, ja riskisijoituksien arvot kääntyivät laskuun.  

Tuottohakuisen korin arvo kehittyi positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä kun taas Turvaavan korin arvo pysyi lähes 
ennallaan.


