
Ålandsbanken Dynaaminen Korko
AKTIIVINEN VARAINHOITO – DYNAAMINEN SIJOITUSPROSESSI

Ålandsbanken Dynaaminen Korko on aktiivisesti hoidettava 

dynaaminen korkorahasto, joka voi sijoittaa globaalisti korko- 

ja lainainstrumentteihin.

Rahasto tavoittelee positiivista tuottoa vallitsevasta korkotasosta 

tai markkinatilanteesta riippumatta. Tässä onnistuakseen se 

käyttää kahta sijoitusstrategista päälinjaa, strategista ja taktista. 

Strateginen osa koostuu pääasiassa suoraan omistetuista 

velkakirjoista, joiden tarkoituksena on varmistaa rahaston vakaa 

tuotto pitkällä aikavälillä.

Taktinen osa merkitsee korko- ja luottoriskien tehokasta hallintaa 

odotettujen markkinasuuntausten mukaisesti. Rahaston 

korkoduraatio voi vaihdella ja olla -5 – +10 vuotta, mikä 

mahdollistaa positiivisen tuoton saavuttamisen myös korkojen 

noustessa.

Rahastolla ei ole normaalitilaa, vaan sen ohjauksessa käytetään 

riskibudjettia, jossa volatiliteettina mitatun riskin vaihteluväli on 

2–5 %. Jotta edellytykset hyvän tuoton saavuttamiseen olisivat 

mahdollisimman hyvät, sijoituksia voidaan tehdä 

maailmanlaajuisesti. Painopistealueet ovat kuitenkin Eurooppa ja 

Pohjoismaat, missä pystymme täysin hyödyntämään alueellista 

huippuosaamistamme. Sijoitukset muussa kuin rahaston 

päävaluutassa suojataan tavallisesti kurssiriskiltä, ellei kyseisen 

valuutan kurssikehityksen arvioida sinänsä muodostavan 

potentiaalista tuottolähdettä.

STRATEGISET 
OMISTUKSET

TAKTINEN
LUOTTO

TAKTINEN
DURAATIO

Suoraan omistetut velkakirjat Luottoriskin tehokas mukauttaminen -5 – +10 vuotta

SIJOITUSPROSESSIMME

Pidämme välttämättömänä noudattaa kurinalaista ja toistuvaa 

prosessia hyvän tuoton takaamiseksi pitkällä aikavälillä. Siksi 

kaikki sijoituksemme perustuvat FMQ-toimintamallin, johon 

kuuluvat yhdistettyinä fundamentti-, makro- ja kvantitatiivinen 

analyysi. 

Fundamenttianalyysi on perinteinen yritysanalyysi, jossa käymme 

tarkasti läpi yhtiöiden taseet sekä tapaamme niiden johtoa ja 

ulkopuolisia analyytikkoja saadaksemme hyvän käsityksen 

yhtiöiden mahdollisista riskeistä ja tulevaisuudennäkymistä.

Makroanalyysi tarkoittaa suurten kehityslinjojen tunnistamista 

niin politiikassa kuin taloudessakin.

Kvantitatiivisessa analyysissa käytämme matemaattisia malleja 

löytääksemme markkinoilta virhehinnoitteluja, tunnistaaksemme 

trendien muutoksia ja saadaksemme käsityksen siitä, mikä on eri 

alueilla ja toimialoilla vallitseva halukkuus ottaa riskejä.

Sijoitusprosessissa keskitymme vahvasti riskien hallintaan. 

Pidämme myös erittäin tärkeänä, että rahaston riskit ja 

mahdollisuudet kokonaisuutena vastaavat kulloinkin vallitsevaa 

näkemystämme markkinoista. Siksi käytämme yhtä maailman 

johtavista tähän alueeseen keskittyneistä järjestelmäntoimittajista 

valvoessamme jatkuvasti rahaston riskejä.

KESTÄVÄ KEHITYS

Kestävä kehitys on yksi Ålandsbankenin pääperiaatteista. Sen lisäksi, 

että Ålandsbanken on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen 

periaatteet (UN PRI), tämä merkitsee Varainhoidossa myös sitä, 

että seuraamme yhdessä ulkopuolisen kumppanimme 

Sustainalyticsin kanssa aktiivisesti kestävään kehitykseen liittyviä 

kysymyksiä. Ålandsbanken kuuluu myös FINSIF- ja 

SWESIF-foorumeihin.

Kuljemme omaa tietämme
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SALKUNHOITOTIIMI

MIKAEL ROSELL, korkovastaava ja vastaava salkunhoitaja. 
Kokemus: 18 vuotta 

JARKKO TOIVONEN, salkunhoitaja. Kokemus: 24 vuotta

JYRI SUONPÄÄ, salkunhoitaja. Kokemus: 24 vuotta

PONTUS SORAMÄKI, salkunhoitaja. Kokemus: 19 vuotta

JAKOB WIKANDER, kvantitatiivinen salkunhoito. Kokemus: 12 vuotta

Ota meihin yhteys: 

Haluatko tietää lisää rahastoista tai siitä, mitä muita sijoitusvaihtoehtoja 

Ålandsbanken voi tarjota? Ota yhteys pankkineuvojaasi tai käy sivul-

lamme www.alandsbanken.fi  

VARAINHOIDON SIJOITUSfILOSOfIAN PERUSTANA ON  
PYRKIMYS SAAVUTTAA: 

Arvonlisäystä nousuissa, pääoman säilyvyyttä 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.

PERUSTIETOA RAHASTOSTA

Virallinen nimi: Ålandsbanken Dynaaminen Korko  

ISIN-koodi:  FI4000236450 

  SEK: FI4000236468 

  SEK tuotto-osuudet:  FI4000251913 

Ruotsin Pensionsmyndighetenin rahastolistalla:  Kyllä

Salkunhoitaja:  Korkotiimi

Aloituspäivä:  31.3.2017

Vuosimaksu*:  0,75 %

Hoitopalkkio:  0,75 %

Juridinen rakenne:  UCITS 

Rekisteröintimaa:  Suomi 

Valuuttaluokat: SEK, EUR  

Rahastoyhtiö:  Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 

Riski-indikaattorit:   3 / 7

*Vuosimaksua päivitetään ajoittain ja se voi muuttua.  
Voimassa oleva vuosimaksu käy ilmi rahaston avaintietoesitteestä ja Ålandsbankenin verkkosivuilta.

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 ja 
avaintietoesite sekä muuta lisätietoa on verkkosivustollamme www.alandsbanken.fi. 
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