
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART



Reaaliomaisuus osana sijoitussalkkua

Rahasto hyödyntää salkunhoidossaan perinteisten osake- ja korkosijoitusten 

lisäksi muun muassa kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöihin sekä metsäomaisuu- 

teen sijoittavia rahastoja. Näiden reaaliomaisuussijoitusten avulla rahasto saa 

laajan hajautuksen omaisuuslajeihin, joilla on mahdollista alentaa salkun riski- 

tasoa ilman, että salkun tuotto-odotuksesta tarvitsee tinkiä. Reaaliomaisuus-

sijoituksista saatava tasainen kassavirta vakauttaa salkun arvonkehitystä ja 

vähentää riippuvuutta osakemarkkinoiden kehityksestä.

* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua 

tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Riskit on esitelty 

tarkemmin jäljempänä sekä rahaston avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä.

UB Smartin kokenut salkunhoitotiimi hakee

rahastolle tarkkaan harkitun allokaation

avulla keskimäärin 5–10 prosentin suuruista

vuosituottoa*. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan

kustannustehokkuutta ja mahdollisimman hyvää tuoton

ja riskin suhdetta.”

— Nina Nummela, yksityispankkiiri



Erikoissijoitusrahasto UB Smart hajauttaa sijoituk-

sensa laajasti eri omaisuusluokkiin ja sen tavoit-

teena on saavuttaa tarkkaan harkitun allokaation 

avulla keskimäärin 5–10 prosentin suuruinen vuosi-

tuotto*. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella 0–100 

prosentin välillä. Tavanomaisessa markkinatilan-

teessa rahaston varat sijoitetaan neutraalin allo-

kaation mukaisesti, jolloin kunkin omaisuusluokan, 

osakesijoitusten, korkosijoitusten ja reaaliomai-

suussijoitusten, paino on noin 1/3 rahaston varoista. 

Neutraalista allokaatiosta poiketaan merkittävästi 

lähinnä silloin, jos markkinoilla tapahtuu selkeitä 

ylilyöntejä suuntaan tai toiseen. Erityisen voimak-

kaissa kurssinousutilanteissa rahasto voi keventää 

osakepainoa ja kasvattaa korkosijoitusten tai 

käteisen painoa. Tällä pyritään turvaamaan jo 

saavutettuja tuottoja. Vastaavasti osakemarkki-

noiden tilapäisissä ylimyyntitilanteissa osakepainoa 

voidaan kasvattaa korkosijoituksia vähentämällä. 

Varainhoitotiimi pyrkii tunnistamaan markkinoiden 

ylireagointitilanteet hyödyntämällä muun muassa 

teknistä analyysia.

UB Smart pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteensa 

mahdollisimman alhaisella riskitasolla. Tähän pyri-

tään hajauttamalla sijoitukset laajasti ja valitsemalla 

allokaatioon mukaan otettavat rahastot ja muut sijoi-

tuskohteet huolellisesti ja kustannustehokkaasti. 

Rahasto ei käy aktiivisesti kauppaa osakkeilla 

vaan pyrkii saavuttamaan tavoitteensa sijoittamalla 

varansa kohteisiin, joissa tuoton ja riskin suhde on 

mahdollisimman hyvä. Sijoittamalla UB Smartiin 

sijoittaja saa yhdellä rahastolla laajasti hajautetun 

salkun, jonka tuotto-odotus on varsin hyvä ja riski-

taso kuitenkin maltillinen.

UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille osake- ja joukkolaina-

markkinoille sekä reaaliomaisuuteen. UB Smartin salkku on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti 

että omaisuusluokittain. Reaaliomaisuussijoitusten avulla rahasto tavoittelee parempaa riski-tuotto- 

suhdetta. Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten kunkin paino on noin 

1/3 rahaston arvosta. 
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* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua 

tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Riskit on esitelty 

tarkemmin jäljempänä sekä rahaston avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä.



Erikoissijoitusrahasto

UB Smart

OSAKKEET KORKOSIJOITUKSET REAALIOMAISUUS

• Rahastot
• ETF-rahastot
• Osakeindeksilainat

• Kiinteistösijoitusrahastot
• Infrastruktuurirahastot
• Metsärahastot

• Joukkovelkakirjalainat
• Yrityslainakorit

Reaaliomaisuus on keskeinen osa laajasti

hajautettua sijoitussalkkua, sillä se tuo

mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen

tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla

riskillä. Reaaliomaisuussijoitukset tarjoavat

vakaata kassavirtaa ja suojaavat salkkua

inflaatiolta.

Osakemarkkinat tarjoavat pitkällä aikavälillä 

parhaimman tuottopotentiaalin sijoitussalkkuun. 

Osakkeisiin sijoitettaessa tärkeitä tekijöitä ovat 

laaja kansainvälinen hajautus sekä oikea-aikaiset 

muutokset markkina-alueiden ja toimialojen 

painotuksissa.

Korkosijoitukset ovat olennainen osa tasapainoista

sijoitussalkkua. Niiden arvonvaihtelu on tyypillisesti

maltillista ja ne tarjoavat tasaista kassavirtaa. Rahasto

sijoittaa varansa lähinnä pohjoismaisten yhtiöiden

suoriin joukkovelkakirjalainoihin sekä kansainvälisesti

hajautettuihin strukturoituihin korkosijoituksiin.

UB Smart hajauttaa sijoituksensa kolmeen eri omaisuusluokkaan. Laajan hajautuksen ja tarkkaan harkitun allokaation 

avulla rahasto pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteensa maltillisella riskitasolla. Erikoissijoitusrahasto UB Smartin salkunhoi-

dosta vastaa UB Omaisuudenhoito Oy:n erittäin kokenut varainhoitotiimi. Salkunhoitajilla on keskimäärin 15–20 vuoden 

kokemus sijoitusalalta.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka 

on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla 

valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun 

pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.
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Pienempi riski

Tyypillisesti pienemmät tuotot

Suurempi riski

Tyypillisesti suuremmat tuotot

Tärkeää tietoa Erikoissijoitusrahasto UB Smartista

Minimimerkintä 

100 euroa (POP A-sarja)

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja lunastuksia kaikkina pankkipäivinä.

Palkkiot 

Merkintäpalkkio: 1 % 

Lunastuspalkkio: 1 % 

Vuotuinen hallinnointipalkkio (POP A-sarja) 1,5 %

Lisäksi 15 %:n palkkio 5 % vuosituoton (referenssituotto) ylittävästä tuotosta. Referenssituotto ja tuottosidonnainen palkkio 

lasketaan päivittäin.

Riskituottoprofiili**

Riskiluokka kuvaa rahaston riskitasoa. Rahaston riskiluokka on 4, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen 

liittyy kohtalainen riski. Edes alin riskiluokka 1 ei ole täysin riskitön. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. 

Riskiluokka määräytyy rahaston historiatietojen perusteella eikä sen perusteella voi ennustaa rahaston riski-tuottoprofiilin ja 

riskiluokan tulevaa kehitystä. Lisäksi tulee huomioida muita rahasto-osuuden arvoon vaikuttavia riskitekijöitä, jotka eivät vält-

tämättä sisälly riskimittariin: 

Likviditeettiriski: Riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun 

hintaan.

Johdannaisriski: Johdannaisten käyttäminen lisätuottojen saavuttamiseen voi lisätä rahaston riskiä ja tuotto-odotusta. Johdan-

naisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Johdannaisten käyttö voi 

lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.

Vastapuoliriski: Arvopaperikaupan vastapuoli tai sijoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei toimi sovittujen ehtojen mukaisesti.

Erityisten tapahtumien riski: Ennalta arvaamattomat tapahtumat kuten äkillinen rahan arvon aleneminen tai poliittiset tapah-

tumat.

Lisätietoja riskeistä on saatavilla rahastoesitteestä.

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen, jotka ovat 

saatavilla suomeksi omasta POP Pankistasi tai osoitteesta www.poppankki.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen 

riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastoa hallinnoi UB 

Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston uudet säännöt ovat astuneet voimaan 24.9.2015. Rahasto on aikaisemmalta nimeltään Erikoissijoitusrahasto UB Nordic. 

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta alle viiden (5) vuoden 

kuluessa.

** Rahaston riskiprofiili määritetään rahasto-osuuden viiden vuoden tuottohistoriasta lasketun tuoton vaihtelua kuvaavan volatiliteetti-tunnusluvun 

avulla. Rahaston sijoituspolitiikkaa on muutettu 24.9.2015, joten uudella sijoituspolitiikalla ei ole vielä viiden vuoden tuottohistoriaa. Siltä osin kuin oma 

tuottohistoria puuttuu, käytetään rahaston riskiprofiilin määrityksessä Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (33 %), FTSE EPRA/

NAREIT Developed Index Net TRI USD (17 %), S&P Global Infrastructure Total Return Index (17 %) ja MSCI Daily TR Net World USD (33 %) -indeksien 

yhdistelmän historiallista volatiliteettia.
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