
RAHASTON KONSEPTI

Ålandsbanken Premium 100 on aktiivisesti hallinnoitu 
rahasto, joka sijoittaa globaaleihin yrityksiin. 

Haemme tuottoa kaikilla alueilla, sektoreilla ja tavoilla, sillä 
mielestämme tämä lisää edellytyksiä hitaasti kehittyvän 
hyvän tuoton muodostumiselle. Rahastoa hallinnoidaan 
Ålandsbankenin sloganin mukaisesti: Arvonlisäystä 
nousuissa, pääoman säilyttämistä laskuissa. Tämä 
tarkoittaa, että voimme menettää muutaman prosentin 
tuoton kurssinousun lopussa pyrkiessämme siihen, ettei 
sijoituksemme arvo laskisi yhtä paljon kuin koko pörssi 
laskun yhteydessä.

Rahastoa hallinnoi Tukholmassa toimiva varainhoito- 
tiimimme, jolla on pitkä kokemus osakevarainhoidosta.

DYNAAMINEN SIJOITUSPROSESSI

Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa 100 % varoistaan 
globaaleihin osakkeisiin, mutta kulloisenkin 
markkinanäkemyksemme mukaan osakkeiden painotus voi 
vaihdella välillä 90–100 %. Heikossa markkinatilanteessa 
rahasto allokoi jäljellä olevan osan varoistaan 
korkomarkkinoihin tai vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin, 
esim. raaka-aineisiin – ei kuitenkaan jalometalleihin.

Löytääksemme salkkuun sopivia sijoituksia käytämme 
kattavan makronäkemyksen ja kvantitatiivisen mallin 
yhdistelmää. Tarkemmin tarkasteltavia tekijöitä ovat 
perinteisten tekijöiden lisäksi mm. se, miten ilmapiiri eri 
markkinoilla kehittyy ja onko eri alueiden ja sektorien 
riskihalukkuus muuttumassa. Tähän käytämme eri alueita 
koskevaa globaalia suunnitelmaa.

SIJOITUSFILOSOFIAMME

Sijoitusfilosofiamme ytimessä on aktiivinen varainhoito. 
Haemme ylituottoa kahdella eri alueella:

•  Dynaaminen allokointi alueittain ja toimialoittain: eri 
toimialat eri suhdannevaiheessa.

•  Lyhytaikaiset ylireagoinnit: yksittäiset sektorit, jotka ovat 
ylireagoineet ja ovat kaukana perusarvostaan.

Noudatamme toistuvaa, kurinalaista prosessia tuoton 
takaamiseksi pitkällä aikavälillä.

MIKSI ÅLANDSBANKEN PREMIUM 100? 

• Varainhoitotiimillämme on pitkä kokemus 

• Noudatamme hyväksi havaittua sijoitusprosessia

•  Uskallamme poiketa indeksistä ja haluamme tarjota 
ylituottoa suhdannesyklin yli

• Laaja omistus globaaleilla osakemarkkinoilla

•  Arvonlisäystä nousuissa, pääoman säilyttämistä 
laskuissa

OSAKERAHASTO:

 PREMIUM 100
AJATTELEMME TULEVAISUUTTASI – ARVONLUONTIA NOUSUISSA,  
PÄÄOMAN SÄILYTTÄMISTÄ LASKUISSA.

Ålandsbanken Premium 100 on osakerahasto, jonka konsepti perustuu hyväksi havaittuun hallinnointiprosessiin. Rahasto 
tarjoaa laajan valikoiman omistuskohteita globaaleissa yrityksissä. Tämä on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, joka uskaltaa 
erottautua. Vankan visiomme ansiosta salkun omistuksilla on selkeä yhteys rahaston indeksiin.

Kuljemme omaa tietämme
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RAHASTON TIEDOT
Nimi:  Ålandsbanken Premium 100 Osakkeet Maailma Sijoitusrahasto

ISIN-koodi:  SEK FI4000252325

 EUR FI4000252317

Koodi, Ruotsin Pensionsmyndigheten:  740274

Salkunhoitaja:  Albert Hæggström

Sijoitusuniversumi:  Globaali osakerahasto

Alkamispäivämäärä:  7.6.2017

Vuosimaksu:  1,90 prosenttia

Juridinen rakenne:  UCITS

Rekisteröintimaa:  Suomi

Rahaston noteerausvaluutta:  SEK & EUR

Rahastoyhtiö:  Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Sijoittajatyyppi:  Aggressiivinen

Riski-indikaattori: 

OTA MEIHIN YHTEYS
Haluatko tietää lisää rahastoista tai siitä, 
mitä muita sijoitusvaihtoehtoja 
Ålandsbanken voi tarjota? Ota yhteyttä 
omaan neuvojaasi tai katso 
Ruotsi: www.alandsbanken.se
Ahvenanmaa: www.alandsbanken.ax
Suomi: www.alandsbanken.fi

VARAINHOITOTIIMI
Rahaston vastaava salkunhoitaja on Albert 
Hæggström, joka hallinnoi rahastoa 
yhdessä muun osakkeisiin keskittyvän 
varainhoitotiimin kanssa.

Varainhoitoon osallistuu myös muita 
henkilöitä, jotka esittävät näkemyksiään 
makrotalouden, korkojen ja raaka-aineiden 
kehityksestä sekä kvantitatiivisista 
malleista.

varainhoitotiimi, osakkeet

ALBERT HÆGGSTRÖM

Osakevastaava
Kokemus: 19 vuotta

ERIC BERGLUND

Vanhempi analyytikko 
(kvantitatiivinen 
salkunhoito)
Kokemus: 12 vuotta

STEFAN GOTHENBY

Sijoitusjohtaja (CIO)
Kokemus: 28 vuotta

ANDREAS OLSSON

Salkunrakentaja/
Trader
Kokemus: 21 vuotta

MIKAEL ROSELL

Korkovastaava
Kokemus: 19 vuotta

NIKLAS WELLFELT

Osakekauppa- 
vastaava
Kokemus: 27 vuotta

salkun rakenne allokointi

SIJOITUSFILOSOFIA

Varainhoidon sijoitusfilosofian perustana on pyrkimys saada arvonlisäystä nousuissa ja säilyttää pääoma laskuissa.

Meille tämä tarkoittaa sitä, että markkinoiden noustua pitkään pyrimme minimoimaan salkkuun kohdistuvat riskit keskittymällä enemmän 
pääoman säilyttämiseen kuin aggressiiviseen lisätuoton keräämiseen. Pääomaa säilyttävässä vaiheessa pyrimme eri tavoin suojaamaan salkun 
voimakkailta laskuilta. Koko sijoitussyklissä tämä toimintatapa tuottaa mielestämme sijoittajille lisäarvoa.

On huomattava, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo ja saavutettu tuotto voivat 
sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Tuottotiedoissa ei ole huomioitu rahaston mahdollisia merkintä- tai 
lunastuspalkkioita. Tämän julkaisun ainoa tarkoitus on antaa tietoa rahastosta, eikä sitä ole ymmärrettävä tarjouksena tai kehotuksena merkitä tai lunastaa esitellyn rahaston 
osuuksia. Julkaisussa esitetyt tiedot eivät myöskään ole sijoitusneuvontaa. Sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen sekä viralliseen rahastoesitteeseen 
ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Sijoittajan tulee myös selvittää tarpeellisiksi katsomansa sijoitukseen liittyvät seikat sekä turvautua henkilökohtaiseen neuvontaan 
esimerkiksi kirjanpidollisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä varmistuakseen riippumattoman tahon avulla sijoituksen tarkoituksenmukaisuudesta. Rahaston myynnistä 
ja markkinoinnista vastaa Suomessa Ålandsbanken Abp ja Ruotsissa Ålandsbanken Abp Suomen Ruotsin sivukonttori, jotka toimivat rahaston salkunhoitajan Ålandsbanken 
Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehinä. Virallinen rahastoesite, avaintietoesite ja lisätietoa on saatavana kaikissa Ålandsbankenin konttoreissa sekä verkko-osoitteissamme 
www.alandsbanken.fi / www.alandsbanken.ax / www.alandsbanken.se.

Arvon lisääminen Arvon lisääminen Arvon lisääminen

Pääoman säilyttäminen Pääoman säilyttäminen


