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Lyginamasis indeksas**

Pagrindinis fondo politikos principas yra Dalyviams

turto apsaugojimas ir tolygus augimas tiek

tiek perspektyvoje. Fondo investuojamos

Lietuvos Respublikos, Europos Ekonominio bendradarbiavimo ir

organizacijos arba Europos

centrinio banko ar garantuotus skolos vertybinius popierius bei

patariame rinktis

kurie jau ar yra arti pensinio (nuo 55 m.)

fondo strategijos ir rizikos pasiekamas oficialiose fondo -

www.mppf.lt

BENDRA INFORMACIJA PELNINGUMAS

Laikotarpis

MP Stabilo II

VALDYTOJO KOMENTARAS

** MP Stabilo II lyginamasis indeksas - tai valdymo pasirinktas rodiklis, su kurio kitimu lyginama fondo portfelio

rodiklis investuotojui padeda fondo valdytojo objektyviai palyginti pagal investavimo

bei parodo, kokio fondo valdytojas yra prisiimti. Nuo 2012.03.01 taikomas indeksas, kurio 65% sudaro Bloomberg/EFFAS

* Geografinis pasiskirstymas fondo dalis, vadovaujantis Bloomberg informacinio terminalo pateikiama informacija. Tai labiausiai taikytina investicijoms prekiaujamus fondus (ETF).Tuo

leidinys yra informacinio ir negali interpretuojamas kaip rekomendacija ar kvietimas sudaryti kaupimo keisti ir/arba valdymo bei negali jokio sudaryto sandorio

pagrindas arba dalis. Praeities rezultatai negarantuoja pat ateityje - gali ir kilti ir kristi. galite atgauti nei investavote. Fondo investicijas rinkas veikia ir valiutos Pateikta

informacija negali laikoma pirkti konkretaus fondo investicinius vienetus. priimdami sudaryti kaupimo keisti ir/arba valdymo turite su fondo

www.mppf.lt

Suomijos Res. obligacijos, EUR (2015.07.04, 4,25%)

LR obligacijos, LTL (2018.03.28, 4,70%)

LR obligacijos, LTL (2013.08.05, 4,4%)

Vokietijos Fed. Res. obligacijos, EUR (2015.07.04, 3,25%)

LR obligacijos, LTL (2017.06.07, 4,7%)

LR euroobligacijos, EUR (2014.06.22, 9,375%) 

LT obligacijos, LTL (2013.06.19)

Kroatijos Res. euroobligacijos, EUR (2015.01.05, 6,5%)

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius TI

LR obligacijos, LTL (2015.02.27, 4,3%)

VALIUTOS Danske Bank A/S Lietuvos filialas TI

Metinis turto valdymo mokestis

GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS*
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