
Kvartaalikatsaus – joulukuu 2020

UB Metsä
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan

sijoittaa metsään jo verrattain alhaisella pääomalla.

SIJOITUSPOLITIIKKA SALKUNHOITAJAN KOMMENTTI

RAHASTON TIEDOT

Salkunhoitaja Kari Kangas

Osuuden arvo A & POP 115,7692(15.12.2020)  

Osuuden arvo I 116,5282 (15.12.2020)

Rahaston koko 263,3 meur

Hallinnointipalkkio p.a. 1,35 % (A)/1,1 % (I)*

Merkintäpalkkio 2 %

Lunastuspalkkio 3 %

Aloituspäivä 15.12.2015

ISIN-koodi A: FI4000170881

ISIN-koodi I: FI4000170873

Bloomberg A: UBTIMAA FH

Bloomberg I: UBTIMAI FH

*20 % palkkio 5 % vuosituoton (referenssituotto)  ylittävästä tuotosta.

Referenssituotto ja tuottosidonnainen palkkio lasketaan neljännesvuosittain.

TUOTTOKEHITYS* SIJOITUSTEN ALLOKAATIOJAKAUMA

 (Tilanne 15.12.2020)

A & POP-sarja Koko vuosi Q1 Q2 Q3 Q4

2016 6,71 2,23 2,74 -0,11 1,72

2017 5,44 0,87 0,65 0,87 2,97

2018 4,95 1,60 1,03 0,97 1,26

2019 4,91 1,39 1,04 0,09 2,32

2020 3,78 0,09 0,56 0,18 2,93

I-sarja Koko vuosi Q1 Q2 Q3 Q4

2016 6,92 2,28 2,79 -0,05 1,76

2017 5,53 0,92 0,70 0,86 2,96

2018 5,16 1,65 1,08 1,02 1,31

2019 5,09 1,45 1,09 0,14 2,33

2020 3,76 0,14 0,55 0,23 2,82

*Tuottoluvut ovat tuotonmaksulla korjatut

31.12.2020

Metsäkiinteistöt 78,6 %

Korkosijoitukset 10,2 %

Käteinen 11,2 %

Rahaston varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti Suomessa 

sijaitseviin metsäkiinteistöihin sekä muihin metsään liittyviin 

sijoituskohteisiin. Varoja voidaan sijoittaa myös talletuksiin ja 

korkosijoituksiin. 

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa 

arvonnousua pitkällä aikavälillä Rahasto sopii sijoittajalle, joka 

haluaa sijoittaa suomalaisiin metsäkiinteistöihin ja tavoittelee 

vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun kautta. 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsän A-osuuden NAV 15.12.2020 oli 115,7692 ja I-osuuden NAV 116,5282. Metsäkiinteistöt arvostettiin 
tuottoarvomenetelmällä. 

Rahaston arvonlaskentapäivänä 15.12. rahaston omistamien kiinteistöjen kokonaispinta-ala oli 65 799 hehtaaria. Rahasto osti 
sijoituspolitiikkansa mukaisesti useita tiloja yksityismetsänomistajilta, yhteensä 1 834 hehtaaria viimeisen vuosineljänneksen 
aikana. Metsärahastot, muut institutionaaliset sijoittajat sekä yksityishenkilöt ovat aktiivisia metsäkiinteistömarkkinoilla eikä 
näköpiirissä ole tähän muutoksia. Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta johtanee jatkossakin hintojen maltilliseen nousuun 
metsätilamarkkinoilla.

Vuosi 2020 oli puumarkkinoilla tavallista haasteellisempi: taloustilanne heikkeni, vuoden alkupuolella käytiin työtaisteluita ja leuto 
sää vaikeutti hakkuita. Vuoden suurin puheenaihe oli koronapandemia, jonka vaikutukset puumarkkinoille jäivät kuitenkin verraten
lieviksi. Tammi–marraskuun puukauppamäärä jäi viime vuoden tasosta kolme prosenttia, kertovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
tilastot. Edeltävään vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa kasvoi kuusi prosenttia ja kuitupuun kauppa pienentyi kymmenen 
prosenttia.

Tukkipuusta ja erityisesti kelirikkokelpoisista päätehakkuuleimikoista on kova kysyntä. Luken tilastoista käy ilmi, että tukkipuun 
hinnat nousivat edelleen pystykaupoissa marraskuussa. Hinnat nousivat kahdesta kolmeen prosenttia lokakuusta ja päätyivät 
keskimäärin viisi prosenttia edellisvuoden keskihintojen yläpuolelle.

PTT ennustaa puumarkkinoille loivaa nousua vuonna 2021. Sellun kysyntä vahvistuu erityisesti Kiinassa, ja vientihinnat ovat jo 
kääntyneet nousuun. Paperin kysyntä laskee ja sen myötä kartonki nousee metsäteollisuuden tärkeimmäksi vientituotteeksi. Pitkän 
aikavälin näkymät ovat myös vakaat. Metsä Groupin biotuotetehdashanke Kemissä sai ympäristöluvan. Se lisää tulevaisuudessa 
Pohjois-Suomessa kasvavan havukuidun kysyntää. 

Rahasto suljetaan merkinnöiltä määräajaksi
Suomalaisiin metsätiloihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Metsä on saavuttanut toimintansa aikana suuren suosion sijoittajien 
parissa. Merkintöjen suuresta määrästä johtuen käteisvarojen osuus rahastossa on kasvanut tavoitetasoa selvästi suuremmaksi, 
kun rahaston sijoituspolitiikkaa vastaavia sijoituskohteita ei ole löytynyt yhtä nopeassa aikataulussa. Tästä johtuen UB Metsä -
rahaston merkintöjen vastaanottamista on päätetty rajoittaa. Tällä toimenpiteellä pyritään varmistamaan, että rahastoon tulevat 
varat kyetään jatkossakin sijoittamaan järkevästi ja rahaston tuottotavoitteen mukaisesti turvaten samalla rahaston riittävä 
sijoitusaste.

UB Metsä -rahaston tuotto-odotuksen ja osuudenomistajien edun turvaamiseksi UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 
rajoittaa merkintöjen kautta tulevaa rahavirtaa sulkemalla 15.3.2021 merkintäikkunan. Rahastomerkintöjen väliaikainen 
keskeyttäminen ei vaikuta rahasto-osuuksien lunastamiseen. Rahastosta tehtävät lunastukset toteutetaan sääntöjen mukaan 
normaaliaikataulussa.

Rahasto jatkaa sijoituspolitiikkansa mukaisten kiinteistöjen hankintaa ja metsätaloutta normaalisti. Suurin osa vuotta 2021 
koskevista puukauppa- ja metsänhoitosopimuksista on solmittu. Rahaston tuotonmaksun ennustettavuus pysyy siten vakaana. 

Lisätietoja saat UB Rahastoyhtiöstä rahasto@unitedbankers.fi ja asiakaspalvelustamme puhelimitse 09 2538 0320 tai sähköpostitse 
sijoita@unitedbankers.fi.

Tämä rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä, lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuuksia. Sijoittajan ei tule perustaa sijoituspäätöstään tähän rahastokatsaukseen. Rahastokatsausta laadittaessa 

on pyritty tietojen luotettavuuteen, mutta UB Rahastoyhtiö Oy ei voi taata tämän katsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa sen sisältämien tietojen 

mahdollisista virheistä tai puutteista. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee sijoittajan perehtyä rahastokohtaiseen materiaaliin, josta rahaston riskit ilmenevät. Kaikkien UB Rahastoyhtiö 

Oy:n hallinnoimien rahastojen avaintietoesitteet, rahastoesitteet ja rahastojen säännöt ovat saatavissa UB Rahastoyhtiö Oy:stä ja sivulta www.unitedbankers.fi. Rahastosijoittamiseen liittyy 

aina taloudellinen riski. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, ja rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittajat saattavat menettää sijoittamansa varat tai 

osan niistä.

UB Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 21, 

00100 Helsinki

unitedbankers.fi


