
Kuljemme omaa tietämme

SIJOITUSSTRATEGIAMME

Ålandsbanken Euro High Yield on aktiivisesti hoidettu 
korkorahasto, joka sijoittaa euromääräisiin High Yield 
-luokiteltuihin yrityslainoihin (eli yrityslainoihin, jotka 
tarjoavat parempaa tuottoa, mutta joilla 
liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuusluokitusten 
perusteella on myös korkeampi riski). Rahaston 
vertailuindeksinä käytetään Merril Lynch Euro High Yield 
Constrained -indeksiä. Rahaston salkkua hoidetaan 
aktiivisesti ja rahasto voi ajoittain poiketa merkittävästikin 
vertailuindeksistään. Rahasto sijoittaa laaja-alaisesti eri 
toimialoille ja eri sijoitustyylejä hyödyntäen, tarjoten näin 
hajautushyötyä sekä hyvän tuottokehityksen pitkällä 
aikavälillä. Salkunhoito perustuu Ålandsbankenin 
periaatteeseen: Arvonluontia nousuissa, pääoman 
säilyttämistä laskuissa. Rahaston salkunhoidosta vastaa 
kokenut salkunhoitotiimi Helsingissä. 

SIJOITUSFILOSOFIAMME

Aktiivinen varainhoito on sijoitusfilosofiamme ohjenuora. 
Hyödynnämme kolmea eri ulottuvuutta tuoton lähteinä:

• Laatu: rahasto sijoittaa vain sellaisten hyvälaatuisten 
yhtiöiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirja- 
lainoihin, joiden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät.

• Duraation, eli korkoriskin aktiivinen hallinnointi: 
markkinatilanteesta riippuen rahaston allokaatio 
eripituisten sijoitusten välillä voi vaihdella.

• Lyhytaikaiset ylireaktiot: rahasto voi hyödyntää 
johdannaisia korkoriskeiltä suojautumisessa.

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

SIJOITUSPROSESSIMME

Korkomarkkinoiden eri osa-alueita aktiivisesti hyödyntäen 
rahastonhoitajat pyrkivät luomaan vallitsevaan markkina- 
tilanteeseen parhaiten sopivan salkkukokoonpanon. Jotta 
löytäisimme lopulliseen rahastosalkkuun kelpuutettavat 
korkopaperit, yhdistyy sijoitusprosessisamme perinteinen 
yhtiökohtainen fundamenttianalyysi sekä kattava 
makrotaloudellinen analyysi. Perinteisten tekijöiden lisäksi 
tarkastelemme muun muassa markkinasentimentin 
muutoksia eri markkinoilla, sekä riskinottohalukkuutta 
toimialakohtaisesti ja maantieteellisesti. Viimeksi mainittu 
analyysi tehdään maailmanlaajuisesti, sillä Pohjoismaat 
ovat mielestämme liian pieni markkina-alue ollakseen 
suojassa globaaleilta markkinatapahtumilta.

MIKSI ÅLANDSBANKEN EURO HIGH YIELD? 
• Kokenut salkunhoitotiimi

• Pitkään käytössä ollut ja hyväksi havaittu sijoitusprosessi

• Uskallusta poiketa vertailuindeksistä riskikorjatun tuoton 
tavoittelussa yli markkinasyklin

• Laaja-alaisesti hajautettu eurooppalainen korkosalkku

• Arvonluontia nousuissa, pääoman säilyttämistä laskuissa

Ålandsbanken Euro High Yield on aktiivisesti hoidettu korkorahasto. Rahasto tarjoaa laaja-alaisen hajautuksen 
eurooppalaisiin korkoinstrumentteihin. Salkunhoitajat sijoittavat alemman luottoluokituksen yrityslainoihin (High Yield). 
Hyvälaatuisten yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin verrattuna High Yield -yrityslainat ovat korkeamman 
tuottopotentiaalin, mutta samalla myös korkeamman riskin yrityslainoja. Tavoitteena on saavuttaa rahaston riskitasoon 
suhteutettu kilpailukykyinen tuotto.

AJATTELEMME TULEVAISUUTTASI –  
ARVONLUONTIA NOUSUISSA, PÄÄOMAN SÄILYTTÄMISTÄ LASKUISSA.



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

OTA YHTEYTTÄ

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

SALKUNHOITOTIIMI

Rahaston vastuullisena 
salkunhoitajana toimii Jyri Suonpää. 
Hän hoitaa rahastoa yhdessä 
kokeneen korkovarainhoitotiimin 
kanssa. Tiimi on hoitanut vastaavanlai-
seen strategiaan perustuvia rahastoja 
vuodesta 2000 alkaen. Lisäksi useat 
asiantuntijat tuovat lisänäkemystä 
kehityksestä muun muassa makro-, 
osake-, raaka-aine sekä 
kvantitatiivisten mallien saralla.
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Aloituspäivä: 1.12.2005

Juoksevat kulut: 1,00 %
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