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AKTIA VARAINHOITOSALKUISSA YHDISTYY ALAN
HUIPPUOSAAMINEN JA KUSTANNUSTEHOKKUUS
Aktian uudet, ajanmukaiset ja kustannustehokkaat varainhoitosalkut ovat helppo ratkaisu vaurastumiseen ja valittavissa
täysin oman riskiprofiilisi mukaan. Varainhoitosalkut tuovat suurten sijoittajien salkunhoitopalvelu sekä kansainväliset
mahdollisuudet kustannustehokkaasti yksityissijoittajan ulottuville. Koska tänä päivänä rahoitusmarkkinat ovat
monimutkaisempia ja haastavampia kuin koskaan, on ajantasalla pysyminen kokopäivästä työtä. Haluammekin tehdä
tämän osuuden puolestasi ja samalla huolehtia sekä varoistasi että vaurastumisestasi.

Aktia Korkosalkku

Aktia Varainhoitosalkku 25

Aktia Varainhoitosalkku 50

Aktia Varainhoitosalkku 75

Aktia Osakesalkku

0% osakkeet
100 % korot

25 % osakkeet

50 % osakkeet
50 % korot

75 % osakkeet
25 % korot

100 % osakkeet
0 % korot

75 % korot

Aktiivinen allokaatio

Varainhoitosalkkujen edut

Allokaatio eli hajautus eri omaisuuslajien välillä toimii varainhoitosalkkujemme tärkeimpänä lähtökohtana. Aktian oma allokaatiotiimi
seuraa markkinoita aktiivisesti ja huomioi maailman talouden liikkeet.
Salkkujen sijoituskohteet muodostuvat omaisuuslajeittain erilaisista
sijoitusrahastoista, indeksirahastoista, korkoinstrumenteista sekä
vaihtoehtoisista sijoituksista (esim. raaka-aineet). Varainhoitosalkkujen sisältämien sijoituskohteiden keskinäinen paino vaihtelee Aktian
allokaationäkemyksen mukaan.

• Saat sijoituksellesi saman allokaation kuin suursijoittajat

Suurilla, tehokkailla osakemarkkinoilla, kuten USA, Eurooppa ja Japani hyödynnämme kustannustehokkaita passiiviratkaisuja (ETF) kun
taas pohjoismaisissa osakkeissa hyödynnämme pääsääntöisesti oman
valikoimamme ratkaisuja. Varainhoitosalkuissa hyödynnetään myös
korko-osaamisestamme kehittyvillä markkinoilla ja eurooppalaisissa
yrityslainoissa.

• Saat samat hyödyt kuin suursijoittajat, kuten pääsyn markkinoille,
joihin yksityissijoittajana et muuten pääsisi
• Ammattilaiset huolehtivat sijoituksistasi valitsemallasi riskitasolla

Perustietoja
Minimisijoitus

50 € kertamerkintänä ja
20 € säännöllisenä kk-säästönä

Kokonaiskulu (arvio)

n. 1,25 -1,35 % vuosittain
(sisältää vuotuisen hallinnointi- ja säilytyspalkkion 0,7 % )

Tapahtumapalkkiot

1 %, merkintä ja lunastus

Merkintäpaikat

Aktian konttorit, verkkopankki, mobiilipankki, muiden pankkien verkkopankkitunnuksilla

Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Sijoitetut varat voidaan menettää kokonaan tai osittain. Rahastoa hallinnoi Aktia
Rahastoyhtiö Oy. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Lisätietoja rahastoistamme ja Avaintietoesitteet saat osoitteesta www.aktia.fi
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