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UB Skog
Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 

att placera i skog med en relativt låg kapitalinsats. 

FONDENS INVESTERINGSFILOSOFI PORTFÖLJFÖRVALTARENS KOMMENTAR

KORT FAKTA OM FONDEN

Portföljförvaltare Kari Kangas  

Andelsvärde I-serien 115,0140 (15.6.2021)

Andelsvärde SEK-serien 1006,6456 (15.6.2021)

Fondens storlek 261,85 meur

Förvaltningsavgift p.a. 1,1 % (I)*

Teckningsavgift 0 %

Inlösenavgift 0 %

Startdatum 15.12.2015

ISIN-kod I: FI4000170873

Bloomberg I: UBTIMAI FH

*20 % avgift på den delen av den årliga avkastningen som överskrider 

5 % (referensavkastning). Referensavkastningen och den 

avkastningsbaserade avgiften beräknas kvartalsvis. 

FONDENS AVKASTNING* PLACERINGARNAS FÖRDELNING

(situation per 15.6.2021)

I-serien Hela året Q1 Q2 Q3 Q4

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

2021 1,69 0,44 1,25

SEK-serien Q1 Q2 Q3 Q4

2019 4,31 0,98 0,13 3,16

2020 4,31 0,82 0,59 0,25 2,61

2021 1,71 0,39 1,32

*Avkastningstalen är korrigerade med dividenden

30.6.2021

Hela året

Skogsfastigheter 84,3 %

Ränteplaceringar 11,0 %

Kontanta medel 4,1 %

Specialplaceringsfond UB Skog är en 

specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller 

indirekt i finländska skogsfastigheter eller övriga 

skogsrelaterade placeringsobjekt. Fondens tillgångar kan 

även placeras i depositioner och ränteplaceringar.

Placeringsverksamhetens målsättning är att uppnå 

värdeökning på lång sikt. Fonden lämpar sig för placerare 

som vill investera i finländska skogsfastigheter och som 

strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter 

och värdeökning av trädbeståndet. 

NAV (I-serien) för Specialplaceringsfond UB Skog uppgick den 15.6.2021 till 115,0140. NAV (SEK-serien) för fonden vid 
motsvarande tidpunkt uppgick till 1006,6456. 

Handeln med skogsfastigheter under Q2 
Vid tidpunkten för fondens värdeberäkningsdag den 15.6.2020 uppgick fondens innehav till totalt 67 114 hektar produktiv 
skogsmark. Fonden köpte i linje med sin placeringspolicy ett antal mindre fastigheter från privata skogsägare under det andra
kvartalet. Den förvärvade arealen skogsfastigheter uppgick till 462 hektar. Utbudet av skogsfastigheter var under andra 
kvartalet litet, delvis beroende på stora snömängder som gjort inventeringen av fastigheter svår och därefter påföljande 
tjälbrott som var svårare än vanligt. Fastighetspriserna har ökat något och obalansen mellan utbud och efterfrågan torde 
framöver också leda till måttligt ökade priser.

Prognosinstituten ser positivt på skogssektorn
Prognosinstituten PT och Luke bedömer marknadsutsikterna som goda för skogssektorn vilket en bra start för 2021 ger stöd 
för; nedgången för grafiskt papper fortsätter med lägre produktionssiffror och vikande export. För andra produktgrupper ser 
tillväxten god ut – handelsvolymen för trävaror och priserna är på väg upp i Finland. Utsikterna för skogsindustrin och 
trävaruhandeln är goda även på längre sikt som ett resultat av nya investeringar i produktionsanläggningar (bland annat i 
Kemi, Rauma och Uleåborg). Näringslivets forskningsinstitut (Etla) uppskattar i sin senaste rapport att exportvolymerna stiger 
för kartong, massa och träprodukter med några procent årligen medan exporten för pappersprodukter fortsätter att sjunka.

I januari-april ökade trävaruhandeln med en femtedel jämfört med motsvarande period föregående år och priset på 
grantimmer förväntas öka med 10% jämfört med förra året. Detta har sin bakgrund i prisrallyt inom sågvaror som drivs av stor 
efterfrågan på exportmarknaden. Covid-19 pandemin har förändrat beteendemönstret i världen och hur folk spenderar sin 
fritid. Fastighetsrenoveringar och nybyggen har ökat och även hemmasnickarnas aptit på nya projekt som innefattar trävaror 
har tilltagit, vilket tydligt synts i efterfrågebilden på sågvara i synnerhet på den amerikanska marknaden. Finanskrisen ledde i
medeltal till såväl lägre byggande som färre renoveringar. Coronastimulanserna har rättat till dessa obalanser och ökat 
aktiviteten i byggsektorn. De exceptionellt höga priserna för sågvaror har dock på senare tid dämpat byggandet i USA och 
högkonjunkturen för råvirke torde mattas av mot slutet av detta år.

Även massapriserna har stigit brant under första halvåret. Priset på långfibrig barrvedsmassa passerade i mars, toppnivån i 
Kina från år 2018. Priset har fallit något tillbaka efter det men som helhet torde den starka efterfrågan på massa medföra 
skogsägarna ett bra år för trähandeln.

Fonden har inför årets avverkningar gjort de flesta virkesaffärer redan under föregående år. Långa samarbetsavtal förbättrar 
prognostiserbarheten för kassaflödena, vilket blir än mer uppenbart nu under svårare tider. Det finns ytterligare 
avverkningsklara skogsområden bland fondens fastigheter som konkurrensutsatts för avverkning under våren till stigande 
priser.

För mer information kontakta Johan Bark per e-post: Johan.Bark@unitedbankers.com eller per telefon 
+46812456021 och Nils Schalin per e-post: Nils.Schalin@unitedbankers.com eller per telefon +46812456020.

Denna fondrapport skall under inga omständigheter tolkas som en uppmaning till att teckna, lösa in, eller byta ut fondandelar. Investeraren skall inte grunda sitt 

investeringsbeslut på denna fondrapport. Vid upprättandet av rapporten strävas efter att säkerställa tillförlitligheten av informationen, men UB Fondbolag Ab kan inte garantera 

att all information i denna rapport är fullständig eller riktig och svarar inte för möjliga felaktigheter eller brister i den. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig 

med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Faktablad, officiella fondprospekt och fondstadgar för de fonder som förvaltas av UB Fondbolag 

Ab finns tillgängliga hos UB Fondbolag Ab och på www.unitedbankers.fi. Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för 

framtida utveckling och placeringens värde kan både öka och minska. Investeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis.
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