
Kuljemme omaa tietämme

TEHOKAS KOKONAISRATKAISU
Ålandsbanken Premium 50 on tasapainoisen riski- 
profiilin aktiivisesti hoidettu varainhoitorahasto. Rahasto 
sopii erityisesti sinulle, joka olet Premium-asiakas ja haet 
tehokasta kokonaisratkaisua rahastosalkullesi. Rahasto- 
sijoitus on myös verotehokas tapa hoitaa varoja, sillä 
rahasto ei esimerkiksi maksa veroa myyntivoitoistaan. 
Premium 50 on myös hyvä vaihtoehto säännölliseen 
rahastosäästämiseen. 

AKTIIVINEN VARAINHOITO
Ålandsbanken Premium 50 on aktiivisesti hoidettu 
varainhoitorahasto, joka sijoittaa sekä Ålandsbankenin  
omiin rahastoihin, valikoitujen ulkopuolisten salkun- 
hoitajien rahastoihin että pörssilistattuihin ETF-rahastoihin. 
Aktiivinen salkunhoito tarkoittaa, että pyrimme lisäämään 
salkun osakesijoitusten osuutta markkinatilanteen ollessa 
suotuisa, ja vastaavasti laskemaan osakesijoituksia 
markkinatilanteen ollessa heikko. Rahastosalkun osake- ja 
korkojakauma perustuu Ålandsbankenin allokaatiomalliin. 
Markkinanäkemys-julkaisussamme voit tutustua 
tarkemmin ajankohtaiseen allokaatioomme –  
kysy lisää henkilökohtaiselta asiakasneuvojaltasi. 

DYNAAMINEN SIJOITUSPROSESSI
Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa 50 % varoistaan 
korkosijoituksiin ja 50 % osakesijoituksiin, mutta 
markkinanäkemyksestämme riippuen salkun osakepaino 
voi vaihdella 0 % ja 70 % välillä. Rahaston vuotuinen 
tuottotavoite on 4–5 %.* Haemme tuottoa globaalisti sekä 
osake- että korkomarkkinoilta, sillä uskomme, että tämä 
luo edellytykset suotuisalle tuottokehitykselle pitkällä 
aikavälillä. Rahasto koostuu keskimäärin 8–15 eri 
rahastosijoituksesta ja salkunhoito perustuu 

Ålandsbankenin periaatteeseen: Arvonluontia nousuissa, 
pääoman säilyttämistä laskuissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että voimme markkinanousun loppuvaiheilla hävitä 
muutaman tuottoprosentin tavoitellessamme indeksiä 
pienempää pudotusta pörssilaskuissa.

MIKSI PREMIUM 50?
• Kokenut salkunhoitotiimi 

• Aktiivinen ja dynaaminen salkkuallokaatio,  
 joka perustuu vankkaan analyysiprosessiin

• Kokenut rahastoanalyysitiimimme poimii  
 mielenkiintoisimmat ulkopuoliset rahastot maailmalta 

• Laajapohjainen, globaali korko- ja osakesalkku 

• Arvonluontia nousuissa, pääoman säilyttämistä laskuissa

Ålandsbanken tarjoaa aktiivisesti hoidettuja varainhoitorahastoja eri riskitasoilla. Rahastot sopivat sekä suurempaa riskiä 
ja korkeampaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, että varovaisempaa sijoitusta alhaisemmalla riskillä tavoittelevalle  
sijoittajalle. Premium-rahastosijoittajana sinä voit valita, miten varojasi hoidetaan, ja antaa asiantuntijoidemme huolehtia
salkun osake- ja korkosijoitusten valinnasta.

*) Tuotto-olettama perustuu rahaston kohdeomaisuuslajien historialliseen kehitykseen normaalivuonna, 

 eikä näin ollen ole tae tulevasta tuotosta.
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AJATTELEMME TULEVAISUUTTASI –  
ARVONLUONTIA NOUSUISSA, PÄÄOMAN SÄILYTTÄMISTÄ LASKUISSA
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RAHASTON TIEDOT
Virallinen nimi: Ålandsbanken Premium 50 

ISIN-koodi: EUR FI0008809934 (B)

EUR FI0008809926 (A)

Salkunhoitaja: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Rahaston kohdemarkkinat: Korko- ja osakerahastot maailmanlaajuisesti 

Vertailuindeksi: Painotettu: 22,5 % MSCI Europe TR

27,5 % MSCI World ex. Europe TR

40 % JP Morgan EMU Bond 3–5 yrs. 

10 % Euribor 3 M

Aloituspäivä: 1. joulukuuta 2005

Juoksevat kulut (p.a.) *: 1,50 %

Juridinen rakenne: UCITS 

Rekisteröintimaa: Suomi

Merkintävaluutta: EUR 

Rahastoyhtiö: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 

Sijoittajaprofiili: Keskimääräinen riski

Riski-indikaattori:

* Rahaston juoksevat kulut päivitetään vuosittain. Ajankohtaiset juoksevat kulut on selvitetty rahaston avaintietoesitteessä ja Ålandsbankenin kotisivuilla.

Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo sekä saavutettu tuotto voivat sekä 
nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää koko tai osan sijoittamastaan pääomasta. Tuottoinformaatiossa ei ole huomioitu rahaston mahdollisia merkintä- tai lunastus-
palkkioita.  Tämän julkaisun tarkoituksena on ainoastaan antaa yleistä tuotetietoa, eikä sitä tule tulkita tarjouksena tai suosituksena merkitä tai lunastaa kyseessä olevan 
rahaston osuuksia. Julkaisussa esitetyt tiedot eivät myöskään ole sijoitusneuvontaa. Sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoesitteeseen sekä viralliseen rahastoesit-
teeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Sijoittajan tulee lisäksi selvittää sijoitukseen liittyvät, tarpeellisiksi kokemansa seikat sekä hakea henkilökohtaista neuvontaa 
esimerkiksi kirjanpidollisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä varmistuakseen riippumattomalla tavalla sijoituksen sopivuudesta. Rahaston myynnistä ja markkinoinnista 
vastaa Ålandsbanken Abp, joka toimii rahaston salkunhoitajan Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Rahaston virallinen rahastoesite, avaintietoesite, sekä muuta 
lisätietoa on saatavissa kaikista Ålandsbankenin konttoreista sekä verkkosivuiltamme www.alandsbanken.fi.

VARAINHOIDON SIJOITUSFILOSOFIA 

Varainhoidon sijoitusfilosofia perustuu periaatteeseen Arvonluontia nousuissa, pääoman säilyttämistä laskuissa.

Pidemmän markkinanousun jälkeen pyrimme vähentämään salkun riskitasoa ja toimimaan pikemminkin pääomaa säilyttävästi kuin lisätuototta 
aggressiivisesti hakevasti. Siirtyessämme pääomaa säilyttävään vaiheeseen pyrimme eri menetelmiä hyödyntäen suojelemaan rahastosalkun 
pääomaa voimakkailta laskuilta.  Uskomme, että yli markkinasyklin tarkasteltuna tällä sijoitusstrategialla pystytään luomaan ylituottoa sijoittajalle. 

Arvonluontia Arvonluontia Arvonluontia

Pääoman säilyttämistä Pääoman säilyttämistä

SALKUNHOITOTIIMI
Salkunhoidosta vastaa Ålandsbanken 
Rahastoyhtiö Oy:n kokenut allokaatio- 
tiimi. Lisäksi useat asiantuntijat tuovat 
lisänäkemystä muun muassa osake- ja 
korkomarkkinoiden sekä makro- 
talouden kehityksestä, kvantitatiivisten 
mallien signaaleista sekä ulkopuolisten 
salkunhoitajien rahastoista. 

OTA YHTEYTTÄ
Jos haluat lisätietoja rahastosta  
tai Ålandsbankenin muista sijoitus- 
ratkaisuista, ota yhteyttä henkilö- 
kohtaiseen asiakasneuvojaasi tai 
vieraile verkkosivuillamme  
www.alandsbanken.fi. 

Salkunhoitotiimi

ERIC BERGLUND

Senior Analyst 
(Kvantitatiivinen salkunhoito) 
Kokemus: 12 vuotta

STEFAN GOTHENBY

CIO 
Kokemus: 28 vuotta 

Neuvonantaja/Allokaatio

Neuvonantajat/Allokaatio

Salkkurakenne 

MIKAEL ROSELL

Vt. korkosijoitus- 
johtaja, 
Kokemus: 19 vuotta 

ALBERT HÆGGSTRÖM

Osakesijoitusjohtaja 
Kokemus: 19 vuotta 


