
Kuljemme omaa tietämme

SIJOITUSSTRATEGIAMME
Ålandsbanken Ruotsi on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka 
sijoittaa ruotsalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto pyrkii 
hyödyntämään markkinoiden hinnoitteluvirheitä ja näin 
luomaan indeksin ylittävää tuottoa yli markkinasyklin (5-7 
vuotta) tarkasteltuna. Yhdistämällä eri sijoitustyylejä ja 
etsimällä tuottoa kaikilta toimialoilta luomme edellytykset 
rahaston suotuisalle kehitykselle pitkällä aikavälillä. Salkku 
koostuu 35-55 eri sijoituksesta 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.

Rahaston salkunhoidosta vastaa kokenut, Tukholmassa 
toimiva osakesijoitustiimi. 

SIJOITUSFILOSOFIAMME

Aktiivinen salkunhoito on sijoitusfilosofiamme ohjenuora. 
Hyödynnämme kolmea eri ulottuvuutta mahdollisina 
ylituoton lähteinä:

• Rakenteellista kasvupotentiaalia; salkun ydinsijoituksia  
 kuvastavat rakenteellinen kasvupotentiaali ja nouseva  
 kannattavuus. 

• Dynaamista toimiala-allokaatiota; toimialakohtainen 
 potentiaali riippuu markkinasyklin vaiheesta. 

• Lyhytaikaisia ylireaktioita; yksittäisissä kurssiylireaktioissa  
 osakkeen hinta on liikkunut kauas arvioidusta  
 fundamenttiarvostaan. 

Johdonmukainen ja kurinalainen sijoitusprosessimme 
auttaa meitä luomaan hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä. 

SIJOITUSPROSESSIMME
Rahaston kohdemarkkinat koostuvat yhteensä noin 
200-300 eri yhtiöstä. Jotta löytäisimme lopulliseen rahasto-
salkkuun kelpuutettavat osakkeet, yhdistyy sijoitusprosessi-
samme perinteinen osakepoimintaprosessi, jossa 
keskitytään yksittäisten osakkeiden fundamenttianalyysiin, 
kattava makroanalyysi sekä kvantitatiivinen malli, jonka 
avulla etsitään mahdollisuuksia perinteisen 
fundamenttianalyysin ulkopuolelta. Perinteisten tekijöiden 
lisäksi tarkastelemme muun muassa markkinasentimentin 
muutoksia eri markkinoilla sekä riskinottohalukkuutta 
toimialakohtaisesti ja maantieteellisesti. Viimeksi mainittu 
analyysi tehdään maailmanlaajuisesti, sillä Ruotsi on 
mielestämme liian pieni markkina-alue ollakseen suojassa 
globaaleilta markkinatapahtumilta.

MIKSI ÅLANDSBANKEN RUOTSI? 
• Kokenut salkunhoitotiimi 

• Pitkään käytössä ollut ja hyväksi havaittu sijoitusprosessi

• Uskallusta poiketa vertailuindeksistä ylituoton 
 tavoittelussa yli markkinasyklin

• Pääsy Ruotsin osakemarkkinoille laajapohjaisen 
 rahastosalkun kautta 

• Arvonluontia nousuissa, pääoman säilyttämistä laskuissa

AJATTELEMME TULEVAISUUTTASI 
– ARVONLUONTIA NOUSUISSA, PÄÄOMAN SÄILYTTÄMISTÄ LASKUISSA.

Ålandsbanken Ruotsi on osakerahasto, jonka toimintaperiaate perustuu menestykselliseen osakesijoitusprosessiin.  
Rahasto sijoittaa valikoidusti vahvoihin ruotsalaisiin yhtiöihin, jotka toimivat sekä paikallisesti että kansainvälisillä markki- 
noilla. Tämä aktiivisesti hoidettu rahasto uskaltaa erottautua joukosta. Ajankohtainen markkinavakaumuksemme heijastuu 
selvästi rahaston sijoitusten painotuksissa, jotka ajoittain voivat poiketa merkittävästikin vertailuindeksin osakepainotuksista.   



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
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Salkunhoitaja: Albert Hæggström 

Rahaston kohdemarkkinat: Ruotsalaisten yhtiöiden osakkeet 
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Rahastoyhtiö: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 

Sijoittajaprofiili: Korkeaa riskiä sietävälle sijoittajalle

Riski-indikaattori:

OTA YHTEYTTÄ 
Jos haluat lisätietoja rahastosta tai 
Ålandsbankenin muista 
sijoitusratkaisuista, ota yhteyttä 
henkilökohtaiseen asiakasneuvojaasi 
tai vieraile verkkosivuillamme  
www.alandsbanken.fi. 

SALKUNHOITOTIIMI
Vastuullisena salkunhoitajana toimii 
Albert Hæggström, toisena 
salkunhoitajana toimii Eric Berglund. 
Parivaljakko on vuodesta 2009 lähtien 
yhdessä hoitanut tähän 
sijoitusstrategiaan perustuvia 
rahastosalkkuja. Lisäksi useat henkilöt 
tuovat lisänäkemystä kehityksestä 
muun muassa makro-, korko-, 
raaka-aine- ja kvantitatiivisten mallien 
saralla.  

Salkunhoitotiimi

ALBERT HÆGGSTRÖM

Osakesijoitusjohtaja 
Kokemus: 19 vuotta

ERIC BERGLUND

Senior Analyst 
(Kvantitatiivinen    
salkunhoito)

Kokemus: 12 vuotta 

STEFAN GOTHENBY

CIO 
Kokemus: 28 vuotta 

MIKAEL ROSELL

Korkosijoitus-  
johtaja, makrostrategi 
Kokemus: 19 vuotta

Neuvonantajat/allokaatio

Salkkurakenne

ANDREAS OLSSON

Salkkurakenne/
Kaupankäynti, 
Kokemus: 21 vuotta


