NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 15.6.2022

S-PANKKI UUDISTAVA
MAATALOUS

Uudistavaan maatalouteen sijoittava erikoissijoitusrahasto
PERUSTIEDOT

RAHASTONHOITAJAN NELJÄNNESVUOSIKOMMENTTI 15.6.2022

Rahastonhoitaja
Jussi Nykänen

Rahaston toisen vuosineljänneksen aikana keskityimme ensimmäisten
peltokauppojemme sujuvaan toteuttamiseen, missä onnistuimmekin. Kaupanteko
siihen liittyvine prosesseineen piti meidät varsin kiireisinä, minkä myötä olemme
saaneet toimintamme jo käyntiin ja prosessit pyörimään. Jatkossa toimintamme
pääpaino on uusien kauppojen tekemisessä.
Rahastomme on aivan uudenlaisena tuotteena herättänyt paljon kiinnostusta
sijoittajien keskuudessa, ja rahaston koko onkin kasvanut jo noin 10 miljoonaan
euroon. Kiinnostusta on ollut myös maataloussektorilla. Rahasto nähdään
tervetulleena rahoitusratkaisuna etenkin suurempien peltokokonaisuuksien
hankinnassa, joiden rahoitus oma- ja pankkirahoituksella on hyvin haastavaa.
Varautuneitakin mielipiteitä olemme kuulleet, ja koemmekin tärkeänä aktiivisen
panostamisen rahastomme toiminnasta tiedottamiseen.
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Ruokasektorin haasteet ovat saaneet paljon tilaa julkisessa keskustelussa. Ukrainan
sota on kiihdyttänyt polttoaineiden ja lannoitteiden hintojen nousua, joskin kevään
hintahuipuista on jo tultu hieman alaspäin. Uudistavan maatalouden tavoitteisiin
sisältyvät maan kasvukunnon parantaminen, muokkauksen vähentäminen,
typensitojakasvien viljely, viljelykierron monipuolistaminen sekä kierrätysravinteiden
hyödyntäminen. Näillä keinoin uudistavalla maataloudella voidaan pienentää kulujen
kasvun aiheuttamia haasteita, parantaa viljelyvarmuutta sekä lieventää sään ääriilmiöiden haitallisia vaikutuksia. Tuotannontekijöiden kallistuminen ja Ukrainan sota
ovat nostaneet viljan hintaa kansainvälisissä pörsseissä, ja esimerkiksi Euronextin
futuurihinta (Sep. 22) myllyvehnälle oli noin kaksinkertainen vuoden takaiseen
verrattuna. Tilanne aiheuttaa paineita ruoan hinnalle, mikä näkyy myös Pellervon
taloustutkimuksen (PTT) ennusteessa, jonka mukaan ruoan hinta nousisi tänä vuonna
11 prosenttia. Tuottojen ja kulujen heiluessa maataloussektorin hyvä taloudenpito ja
riskien hallinta ovat muodostuneet erittäin tärkeäksi menestymisen ehdoksi.
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Rahaston aloituspäivä
Rahaston pääoma (GAV)
Osuudenomistajien oman pääoman osuus (NAV)
Lainatun pääoman osuus
Rahoitusaste (LTV)
Tehtyjen kauppojen lukumäärä
Kiinteistöjen markkina-arvo (KHK)
Minimisijoitus
Osuudenomistajien lukumäärä
ISIN-koodi
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Tämä on mainos. Tämä ei ole kehotus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on S-Pankki Oyj:n tuottama vapaamuotoinen
informaatio rahastosta. Vaikka tämän dokumentin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn
datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae
tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä
sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot
vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa.
Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on
laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin. Rahaston avaintietoesite ja rahastoesite
ovat saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta s.pankki.ﬁ. Tutustu huolellisesti rahaston hinnastoon, rahasto- ja
avaintietoesitteeseen sekä rahaston ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Morningstar-luokitukset ovat katsauksen
tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja rahastojen
hinnastossa.

VAROJEN JAKAUMA

KIINTEISTÖJEN ALUEJAKAUMA

Käteinen 89 %
Rahastosijoitukset 0 %
Kiinteistöt 11 %
Muut 0 %

Etelä-Karjala 0 %
Kanta-Häme 0 %
Keski-Suomi 0 %
Kymenlaakso 0 %
Pirkanmaa 0 %
Pohjois-Savo 0 %
Päijät-Häme 0 %
Uusimaa 0 %
Varsinais-Suomi 100 %
Muut 0 %

