
Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö 30,3 %

S&P 500 ETF 10,3 %

Eurooppa ESG Leaders ETF 10,1 %

High Yield korko ETF 10,1 %

Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko 9,9 %

Digitalisaatio ETF 5,2 %

Puhdas vesi ETF 5,0 %

Kehittyvät markkinat ESG leaders ETF 4,9 %

Uusiutuva energia ETF 4,3 %

Kysy lisätietoja (09) 8866 4080 tai info@titanium.fi

Sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja sääntöihin ennen

sijoituspäätöksen tekemistä. Materiaali on saatavilla Titanium Rahastoyhtiöstä.

Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta.
Rahastoon sijoitetun varallisuuden arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoittaja välttämättä saa koko sijoitettua pääomaa takaisin.

Erikoissijoitusrahasto Titanium 

Varainhoito

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto aloitti toimintansa ja teki ensimmäiset sijoituksensa

tammikuun lopussa.

Rahaston sijoituksista ensimmäisen kuukauden aikana parhaiten

kehittyi Digitalisaatio ETF. Sen arvo nousi 3,1%. Osakesijoitukset

laskivat hieman keskimäärin. Tämä johtui uusiutuva energia ETF:n

laskusta.

Odotukset tulevasta talouden toipumisesta ovat suuresta

työttömyydestä huolimatta kasvaneet erityisesti Yhdysvalloissa.

Nousuodotuksiin on vaikuttanut erittäin elvyttävä talouspolitiikka.

Joulukuussa tehty ja mahdollisesti maaliskuussa tuleva uusi

elvytyspaketti tulevat nostamaan Yhdysvaltain bruttokansantuotetta

merkittävästi. Talouskasvuodotukset ja elvyttävä talouspolitiikka ovat

luoneet inflaatio-odotuksiin nousupainetta ja samalla pitkät korot ovat

normalisoituneet koronaa edeltäville tasoille Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa korkojen nousu on osakemarkkinoilla jo aiheuttanut

huolia, mutta reaalinen korkotaso (korot – inflaatio) on edelleen todella

matala, jopa hieman negatiivinen jo nähdystä noususta huolimatta.

Euroopassa korkojen nousu on ollut maltillisempaa ja Saksan 10

vuoden korko on edelleen negatiivinen ja on nyt -0,3% per annum.

Lyhyet euribor korot ovat kaikki miinuksella noin -0,5% tasolla.

Kuukausikatsaus

Helmikuu 2021

Perustiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Varainhoito on kansainvälinen

yhdistelmärahasto, jonka sijoitusstrategia perustuu eri

omaisuusluokkien väliseen hajautukseen. Rahasto sijoittaa

varansa kansainvälisesti osakemarkkinoille,

joukkolainamarkkinoille ja reaaliomaisuuteen, jolla tarkoitetaan

esimerkiksi kiinteistöjä. Sijoitukset tehdään vastuullisuutta

korostaen, pääasiassa epäsuorasti sijoitus- ja

erikoissijoitusrahastojen kautta.

Rahaston tyyppi Erikoissijoitusrahasto

ISIN-koodi FI4000456207

Salkunhoitaja Titanium Rahastoyhtiö Oy

Aloituspäivä 29.1.2021

Minimisijoitus 20.000 euroa

Merkintäpalkkio 2 %

Lunastuspalkkio < 2 vuotta: 2 %, ≥ 2 vuotta: 1 %

Hallinnointipalkkio rahaston 

nettoarvosta

0,65 %

Sijoitusten jakauma omaisuusluokittain 28.2.2021 Suurimmat sijoitukset 28.2.2021

Arvonkehitys Periodituotot

Tuotto kulujen jälkeen vuoden alusta -0,4 %

Tuotto kulujen jälkeen viim. 1 kk -0,4 %

Tuotto kulujen jälkeen viim. 3 kk -

Tuotto kulujen jälkeen viim. 6 kk -

Tuotto kulujen jälkeen viim. 12 kk -

Tuotto kulujen jälkeen rahaston alusta -0,4%

Kiinteistöt 30,3 %

Osakkeet 49,7 %

Korot 10,1 %

Käteinen 9,9 %
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