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Tyyppi Erikoissijoitusrahasto
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Rahaston koko, MEUR (29.1.2021) 13,7

Sijoitusten jakauma Sijoitusten jakauma

Luokka Osuus %

Metsäsijoitukset 47,6

Hoiva- ja palvelukiinteistöt 28,3

Liike- ja toimitilakiinteistöt 9,8

Asuinkiinteistöt 5,9

Korkosijoitukset ja käteinen 5,2

Infrastruktuurisijoitukset 3,2

YHTEENSÄ 100,0

Rahaston suurimmat sijoitukset Rahaston sijoituspolitiikka

Arvopaperi Osuus %

eQ Hoivakiinteistöt 26,6

FIM Metsä C 25,9

UB Metsä I 19,6

eQ Liikekiinteistöt 7,1

FIM Asuntotuotto D 5,3

OP-Metsänomistaja II B 2,1

UB Suomi Kiinteistöt B 1,9

Partners Group Listed Infrastructure P EUR Acc 1,7

UB Infra K 1,5

OP-Palvelukiinteistöt II B 1,5

YHTEENSÄ 93,2

Salkunhoitajan kommentti (kehitys 17.11.2020 - 29.1.2021)
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ALEXANDRIA REAALIOMAISUUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Alexandria Reaaliomaisuus Erikoissijoitusrahaston tuottokehitys on ollut odotetun positiivista viime kuukausien aikana, ja tarkasteluperiodilta kirjattiin +1,5 %:n tuotto. Myös

hallinnoitavien varojen määrä on kasvanut tasaisesti, ollen tarkastelukauden lopussa lähes 14 miljoonaa euroa. Salkun allokaationäkemys on toiminut hyvin poikkeuksellisissa

olosuhteissa; reilussa ylipainossa olleet metsäsijoitukset sekä hoiva- ja palvelukiinteistöt tuottivat erinomaisesti viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna alipainossa olleisiin

infrastruktuurisijoituksiin. Rahaston riskitaso on pysynyt varsinkin osakkeisiin ja yrityslainoihin nähden alhaisena: viime kesänä aloittaneen rahaston volatiliteetiksi muodostui erittäin

maltilliset 1,7 %, kun osake- ja korkorahastoissa tuotonvaihtelu on ollut vastaavasti erittäin voimakasta. Rahasto on näin ollen tarjonnut vakautta ja hajautushyötyä monenlaiseen

sijoitussalkkuun.

Etenkin riskisimmät sijoitusluokat olivat myötätuulessa (MSCI World: +1,9 %) tarkastelujakson aikana, saaden marraskuun alkupuolella merkittävää lisävauhtia mm. rohkaisevien

rokoteuutisointien myötä. Vaikka koronapandemian toinen aalto on johtanut uusiin rajoitustoimenpiteisiin monessa maassa, niin finanssi- ja rahapoliittinen elvytys on samanaikaisesti

tukenut varallisuusarvoja kautta linjan. Lisäksi edelleen alhaisena pysyttelevä korkotaso on takeena sille, että sijoitusympäristöä leimaa yhä osakkeiden arvostustasoja kireänä pitävä

vaihtoehdottomuus. Tämä tukee myös reaaliomaisuussijoituksia, kuten metsätiloja ja kiinteistöjä. Reaalitalouden puolella synkimmät pilvet ovat väistyneet, ja alkaneeseen vuoteen on

lähdetty optimistisin odotuksin. Metsätilojen läpi koronakriisin vahvana pysytelleen kysynnän lisäksi kotimaisten kiinteistökauppojen Q4/2020-volyymi oli kahden hiljaisen kvartaalin

jälkeen totutulla tasolla.

Salkun allokaatiossa kiinnitämme erityistä huomiota sijoituskohteiden tuotto-odotuksen kassavirtapohjaisuuteen. Metsäsijoituksissa puun myyntitulot tuovat tasaista tuottoa pitkällä

aikavälillä, ja kiinteistösijoituksissa ylipainotamme korkeiden vuokratuottotasojen ja vuokrausasteiden sekä pitkän keskimaturiteetin nettovuokrasopimuksia hyödyntäviä omistuksia.

Nämä ominaisuudet tuovat salkkuun myös inflaatiosuojaa. Rahastossa on ylipainotettu sen toiminnan alusta lähtien metsäsijoituksia sekä hoiva- ja palvelukiinteistöjä, joista kummatkin

osoittivat defensiivisyytensä viime vuoden myrskyissä. Näitä sijoitusluokkia myös ostettiin lisää rahastoon joulukuussa. Reaaliomaisuussijoitukset eivät ole immuuneja yhä käynnissä

olevalle koronatilanteelle, mutta rahaston pääsijoituskohteiden tarjoamat hyvät kassavirtapohjaiset tuottotasot ja korkeana pysyttelevä kysyntä tarjoavat näkemyksemme mukaan

hajautettuna ratkaisuna moneen muuhun omaisuusluokkaan suhteutettuna defensiivisen ja vakaan kokonaisuuden.
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Alexandria Reaaliomaisuus on hajautetusti eri reaaliomaisuusluokkiin

sijoittava kasvu-osuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka allokoi varansa
noteerattuihin reaaliomaisuusrahastoihin ja reaaliomaisuussidonnaisiin

arvopapereihin. Rahasto keskittyy pääasiassa reaaliomaisuuskohteisiin

sijoittaviin vaihtoehtorahastoihin, joiden sijoituskohteina ovat muun muassa:

Metsäsijoitukset
Hoiva- ja palvelukiinteistöt

Liike- ja toimitilakiinteistöt

Asunnot kasvukeskuksissa
Infrastruktuurisijoitukset

Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen (yli 5 vuotta).

Alexandria Rahastoyhtiö Oy | Eteläesplanadi 22 A, 4. krs | FI-00130 Helsinki | Puh. 09 413 51352 | www.alexandria.fi
Tässä materiaalissa esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia eikä niitä tule pitää sijoitusneuvontana taikka kehotuksena merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan

oikeellisuudesta, Alexandria Rahastoyhtiö Oy tai Alexandria Pankkiiriliike Oyj eivät vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto tai kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitustuotteen arvo voi nousta tai laskea, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin
alkuperäistä sijoitustaan. Rahaston virallinen rahastoesite, KIID-avaintietoesite ja rahaston säännöt ovat saatavilla Alexandria Rahastoyhtiöstä ja verkkopalvelusta www.alexandria.fi.

Perustamisesta lähtien:

+1,7 %


