Nordea tuo asiakkailleen vastuulliset yhdistelmärahastot – ”Kenelle tahansa helppo
avaimet käteen -ratkaisu”
Nordea on vuoden 2019 alusta lähtien kysynyt jokaisessa sijoitusneuvontatapaamisessa asiakkailtaan, ovatko he kiinnostuneita
sijoittamaan vastuullisesti. Nyt vastuullisuuden toteuttaminen omissa sijoituspäätöksissä helpottuu entisestään, kun Nordea
tuo kaikkien asiakkaiden saataville uuden Vastuullinen Valinta -yhdistelmärahastoperheen.
- Uusi vastuullinen yhdistelmärahastoperheemme on helppo avaimet käteen -ratkaisu säästämiseen ja sijoittamiseen. Yhdistelmärahaston kautta säästävä
saa hyvin hajautetun ja ammattimaisesti hoidetun salkun jo yhdellä ainoalla sijoitustuotteella. Nyt tällainen ratkaisu on tarjolla myös vastuullisuutta
arvostaville asiakkaillemme, sanoo Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrika Vikman.
Yhdistelmärahastoon sijoitetut varat kohdistuvat paitsi useisiin eri sijoituskohteisiin ja eri markkinoille, myös kattavasti eri omaisuuslajeihin, esimerkiksi eri
tyyppisiin osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Riittävä hajauttaminen on paras keino vähentää sijoituksen riskiä. Nordean uudet yhdistelmärahastot ovat
ensimmäinen pohjoismaisesti tarjottava yritysvastuuasioita painottava yhdistelmärahastojen perhe.
- Vastuullisuusarvioinnin ohella meille on tietenkin myös tärkeää, että vastuullisesti sijoittavan asiakkaan ei tarvitse tinkiä sijoitustensa tuotosta.
Vastuulliset yhdistelmärahastot on myös hinnoiteltu samoin tavallisten vastuullisten yhdistelmärahastojen kanssa, joten hinta ei ole vastuullisen
sijoittamisen esteenä, Henrika Vikman jatkaa.
Asiakkaiden kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen kasvaa jatkuvasti
Nordea kysyy nykyisin jokaisessa sijoitusneuvontatapaamisessa asiakkaansa kiinnostuksesta vastuulliseen sijoittamiseen. Vuoden 2019 aikana tämä on
tarkoittanut Pohjoismaissa jo yli 250 000 keskustelua, joista noin neljäsosassa asiakas on kertonut haluavansa ottaa vastuullisuuden erityisesti huomioon
sijoituksissaan.
- Asiakkaidemme kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen kasvaa jatkuvasti, mutta toistaiseksi vasta alle kymmenesosa uusista rahastosijoituksista
kohdistuu vastuullisuutta painottaviin rahastoihimme. Haluamme tehdä vastuullisen sijoittamisen mahdollisimman helpoksi valinnaksi asiakkaillemme, ja
olen todella iloinen, että nyt valikoimaamme kuuluu myös vastuullinen yhdistelmärahastoperhe, sanoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sara
Mella.
Nordean oma vastuullisuustiimi analysoi sijoituskohteiden vastuullisuuden
Kaikki Nordean sijoitusrahastot ovat jo vuodesta 2007 alkaen olleet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisia. Perustason vastuullisuudessa
mahdollisten sijoituskohteiden joukosta suljetaan pois yhtiöt, joilla on matalimmat ESG-laatuvaatimukset eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään
hallintotapaan liittyvät vaatimukset. Nordea-rahastojen sijoituksissa ei esimerkiksi ole hiili-intensiivisiä yrityksiä, joiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia tulee
hiilituotteista tai -palveluista. Kaikki rahastot seulotaan kansainvälisiä sopimuksia rikkovien yritysten tunnistamiseksi.
Nordea on luonut lisäksi Vastuullinen Valinta -tuoteperheen, johon kuuluvat kaikkein vastuullisimmat tuotteet, kuten nyt lanseerattavat vastuulliset
yhdistelmärahastot, sekä jo aiemmin valikoimaan kuuluneet Tähtirahastot. Tullakseen valituksi Vastuullinen valinta -tuoteperheeseen sijoitustuote käy läpi
tarkan ESG- eli vastuullisuusanalyysin, josta vastaa Nordeassa vastuullisuuden arviointiin erikoistunut tiimi. Vastuullisen Valinnan rahastoista suljetaan
pois samat toimialat kuin kaikista Nordean rahastoista. Lisäksi ne pyrkivät löytämään yritykset, joissa vastuullisuus ja hyvät tuottomahdollisuudet
yhdistyvät.
Uudet vastuulliset yhdistelmärahastot rakentuvat Nordean aiemmin myynnissä olleiden Premium Global -rahastojen pohjalle, joiden nimet vaihtuivat 12.
marraskuuta Nordea Vastuullinen Valinta -rahastoiksi. Rahastojen sijoituskohteet päivittyvät tämän jälkeen noin kuukauden kuluessa uusien sääntöjen
mukaisiksi, joten lopullinen sisältö on nähtävissä joulukuun puolessa välissä.
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