PUOLUEETONTA SIJOITUSTOIMINNAN

ASIANTUNTIJAPALVELUA
– teemme monimutkaisesta yksinkertaista

KANNUSTAMME JÄRJESTELMÄLLISYYTEEN
JA SUUNNITELMALLISUUTEEN
Koska kumppanuus merkitsee kokonaisvaltaista perehtymistä toisen asiaan, tarjoamme
sijoittajalle ratkaisuja sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan kaikissa vaiheissa.
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Miksi Sijoitustutkimus?
Sijoitustutkimus-ryhmä on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntijapalveluiden tarjoaja.
Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon
kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Toiminta-ajatuksemme perustuu palveluiden
muokattavuuteen asiakkaan tarpeita vastaaviksi, tuotto- ja riskianalyysiosaamiseen sekä teknisten
ratkaisujen monipuoliseen hallintaan. Rakennamme puolueettomia ja kustannustehokkaita ratkaisuja
– emme tarjoa sijoituspalveluja, joten olemme varainhoitajista riippumaton osapuoli.

Sijoitussuunnitelman laadinta
Menestyksekäs sijoitustoiminta perustuu suunnitelmallisuuteen. Kunnollisen sijoitussuunnitelman laadinta kannustaa tavoitteiden, riskirajojen ja toimintatapojen järjestelmälliseen kirjaamiseen. Oikeanlainen sijoitussuunnitelma mahdollistaa systemaattisen sijoitustoiminnan, jonka myötä yllättävien riskien mahdollisuus pienenee.
Sijoitussuunnitelmassa etukäteen määritellyt tavoitteet ja riskirajat helpottavat reagointia ja nopeuttavat sijoitustoiminnan päätöksentekoa. Myös kommunikointi sijoituspäätöksentekijöiden ja varainhoitajien kanssa helpottuu, kun
osapuolet ovat selvillä sijoitustoiminnan toimintatavoista.
Autamme sijoittajaa sijoitussuunnitelman laadinnassa ja päivityksessä - hyvin laadittu sijoitussuunnitelma mahdollistaa henkilöriippuvuuden vähentymisen sekä tarvittaessa omaisuudenhoitajan vaihtaminen on vaivattomampaa.

Varainhoidon kilpailutus
Huolella tehty varainhoidon kilpailutus parantaa todennäköisyyttä saavuttaa tavoiteltu tuotto sopivalla riskitasolla
ja säästää varainhoidon palkkioissa. Palkkiorakenteen avaaminen ja piilokulujen selvittäminen on usein kuitenkin
vaikeaa.
Varainhoidon kilpailutus vaatii resursseja, ja varainhoitajien tarjousten analysointi ja vertailu voi olla haastavaa
ilman tarvittavaa kokemusta ja rutiinia.
Toteutamme varainhoidon kilpailutuksen, toimimme neuvonantajina valintaprosessin eri vaiheissa ja päätöksiin
vaikuttavat taustatekijät dokumentoidaan asianmukaisesti. Teemme kilpailutuksen ammattitaidolla kolmannen
osapuolen näkökulmasta ilman intressiristiriitoja.

Sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportointi
Ammattitaidolla tehty sijoitusomaisuuden yhteenvetoraportointi auttaa sijoittajaa seuraamaan sijoitusomaisuutensa kehitystä, tunnistamaan siihen liittyviä mahdollisia riskejä sekä tekemään päätöksiä. Selkeän kokonaiskuvan
muodostaminen vaatii työtä sekä erityistä analyysi- ja raportointiosaamista, etenkin silloin kun sijoitukset ovat hajautettuina eri omaisuusluokkiin ja usealle varainhoitajalle. Raportointipalvelumme avulla asiakkaamme pystyvät
varmistamaan että varainhoitajien laadunvalvonta on asianmukaisella tasolla ja että varainhoitajat hoitavat sijoitusomaisuutta annettujen ohjeiden mukaisesti - ja samalla sijoitustoiminnasta
päättävä elin ja raportoiva taho on eriytetty hyvän hallintotavan mukaisesti.
Teemme kaiken tiedon keräämiseen sekä laskentaan liittyvän työn, ja raportointimme
kattaa kaikki omaisuuslajit suorista kiinteistöistä osakkeisiin. Yhteenvetoraportoinnin
tueksi tarjoamme ainutlaatuisen sijoitussalkun sähköisen seurantatyökalun,
joka mahdollistaa salkun päivittäisen seurannan, tilaisuuden käyttää
asiantuntijuuttamme hallituksen kokouksissa sekä mahdollisuuden
viranomaisraportoinnin ja sijoitusomaisuuden kirjanpitoraportoinnin
ulkoistamiseen.
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