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Salkunhoidosta vastaa Pontus Soramäki, 
kokemus alalla 21 vuotta.

Rahaston sijoituspolitiikka

Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko on lyhyen 
koron rahasto, joka sijoittaa euromääräisiin 
arvopapereihin noudattaen salkunhoidossaan 
aktiivista strategiaa, jonka perustana on 
obligaatioiden harkittu valinta. Rahaston 
varat sijoitetaan niin, että korkoriski ei ylitä 12 
kuukauden rahamarkkinasijoitusten riskiä.

Vastaava salkunhoitaja

Rahaston tiedot
Rahaston nimi

Rahaston aloituspäivä

Rahaston koko

Vertailuindeksi

Morningstar Rating Overall

ISIN (B-osuussarja)

Juoksevat kulut (p.a.)

Rekisteröintimaa

Sijoitukset yhteensä (kpl)

Minimimerkintä

Ålandsbanken Kort Företagsränta

31-12-2004

105 021 568 €

Euribor 3 Month EUR
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FI0008808340

0,45

Finland

70

50 €

Tuotto %

Rahasto Indeksi

1 kk
3 kk
Vuoden alusta
1 vuosi
3 vuotta (p.a.)
5 vuotta (p.a.)
10 vuotta (p.a.)

0,04 -0,03
0,04 -0,11
1,34 -0,30
1,19 -0,33
0,37 -0,34
0,43 -0,24
1,34 0,22

Rahasto ja indeksi, kehitys aloituspäivästä lähtien %
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Ålandsbanken Kort Företagsränta 13,2 Euribor 3 Month EUR 11,9

Markkinakatsaus

Sijoittajien riskinottohalukkuus pysyi marraskuussa hyvänä kaikkialla maailmassa, vaikka se 
Hongkongin levottomuuksien vuoksi laimeni hieman kuukauden lopulla. Ne lisäsivät 
huolestuneisuutta siitä, että Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen kauppasopimukseen pääsy 
lähiaikoina voi vaikeutua. Makrotaloustiedot vastasivat suurin piirtein odotuksia. Kuukauden 
lopussa todettiin ennakoivien indikaattoreiden jonkin verran kohentuneen. Korko- ja 
valuuttamarkkinoilla muutokset olivat suhteellisen pieniä. Maailmanlaajuinen osakeindeksi 
nousi kuukauden aikana noin 3 % (dollareissa mitattuna). Havaitsimme samankaltaisia 
muutoksia myös euroalueella ja Pohjoismaissa. Pohjoismaissa nousu johtui kokonaan 
Tanskan osakemarkkinoiden vahvasta kehityksestä. Muut pohjoismaiset osakeindeksit 
pysyivät ennallaan tai heikkenivät hieman marraskuussa. Rahaston arvo nousi aavistuksen 
marraskuun aikana, vaikka olikin suurimman osan kuukaudesta muuttumaton. Rahaston 
tuotto vuoden alusta on ollut 1,34 %, joka on jo n. 1,20 % vertailuryhmää parempi. Pitkiä 
korkoja liikutti jälleen edestakaisin uutisointi USA:n ja Kiinan välisestä kauppasopimuksen 
etenemisestä, mutta lyhyet korot pysyivät käytännössä muuttumattomina. Yrityslainojen 
luottoriskipreemiot tiukkenivat vielä jonkin verran, kun EKP aloitti uudelleen yrityslainojen 
ostot marraskuun alusta. EKP:n yrityslainojen ostot tulevatkin tukemaan 
yrityslainamarkkinoita ja pitämään luottoriskipreemiot alhaisina ainakin Investment Grade -
lainoissa.

Ota yhteyttä:
Puh. +358 204 29 011, info@alandsbanken.fi 

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Rahastoesite, avaintietoesite (KIID) ja muuta lisätietoa on saatavissa 
Ålandsbankenin kaikissa konttoreissa ja osoitteessa www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp markkinoi ja myy rahastoa 
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen asiamiehenä. 

Ålandsbankenin rahastot noudattavat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (United Nations Principles for Responsible Investment). Pyrimme sijoituspäätöksissämme 
huomioimaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät. 

Source: Morningstar Direct
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Omaisuuslajit

%

Korkosijoitukset 97,9

Kassa 2,1

Luottoluokitusjakauma

%

AA 2,0

A 9,8

BBB 20,1

BB 10,3

B 2,0

Ei arviointia 55,9

Maat

%

Suomi 56,0

Ruotsi 7,7

Saksa 5,3

Norja 4,8

Tanska 4,5

Muut 21,7

Maturiteettijakauma

% osuus
rahastosta

1-3 Yr %

3-5 Yr %

5-7 Yr %

7-10 Yr %

10-15 Yr %

15-20 Yr %

20-30 Yr %

30+ Yr %

54,00

9,25

0,00

2,20

0,00

0,00

4,84

0,00

Marraskuussa rahasto osallistui yhteen kotimaiseen 
uusemissioon. Sijoitustoiminta on, edellisten kuukausien tapaan, 
keskittynyt lähinnä yritystodistusmarkkinaan sekä valikoituihin 
”bondihäntiin”, joista suhteellisesti tarkasteltaessa on edelleen 
löydettävissä hyviä sijoituskohteita. Rahaston tuotto-odotus 
onkin edelleen selkeästi positiivinen. EKP aloitti yrityslainojen 
ostot marraskuussa varsin vahvasti. Ensimmäisen viikon 
yrityslainojen ostojen raportoitiin olevan n. 2,6 Mrd euroa. EKP:n 
pääekonomisti sanoi marraskuussa, että keskuspankki tulee 
olemaan bondimarkkinoilla mukana pitkään ja mahdollinen 
ostojen leikkaus/lopetus on pitkällä tulevaisuudessa.

Salkkumuutokset

Riski-indikaattoriTunnusluvut 12 kk

Rahasto +/-
Indeksi Indeksi

Standardipoikkeama

Beta

Sharpen luku

Information Ratio

Tracking error (Aktiiviriski)

0,02

0,00

0,00

0,30

6,25

6,26

0,35

0,27

6,25

0,35

Tämä julkaisu on kooste ja muokkaus informaatiosta, joka on noudettu vilpittömässä mielessä luotettavaksi arvioiduista lähteistä. Ålandsbanken ei voi kuitenkaan taata tämän informaation 
oikeellisuutta. Ålandsbanken ei ota kantaakseen vastuuta tappioista tai vahingoista, jotka ovat syntyneet tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella tehtyjen päätösten johdosta. Tämän 
julkaisun sisältö ei ole riippumaton sijoitusanalyysi ja julkaisun julkaiseminen ei sisällä kieltoa, joka kieltäisi Ålandsbankenin palveluksessa olevia omalta osaltaan käymästä kauppaa julkaisussa 
mainituilla arvopapereilla ennen julkaisun levittämistä. Julkaisua on sen vuoksi pidettävä markkinointiaineistona ja sen tarkoituksena on ainoastaan antaa yleistä informaatiota, joka voi olla yksi 
useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Informaatio ei ota huomioon yksittäisen henkilön (luonnollisen tai juridisen) taloudellista asemaa, arvopaperisijoittamisen tavoitteita, tietämystä tai 
kokemusta sijoittamisesta arvopapereihin, eikä se siksi ole sijoitusneuvonnan tarjoamista. Sijoitusneuvontaa toivovan tulee ottaa yhteyttä Ålandsbankenin asiakasneuvojaan. Huomaathan, että 
sijoituksiin arvopapereilla sisältyy aina taloudellinen riski ja että teet sijoitukset aina omalla riskilläsi.  Arvopaperisijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea ja voit jopa menettää koko 
sijoittamasi pääoman. Tätä julkaisua ei saa monistaa tai levittää ilman Ålandsbankenin lupaa. Julkaisua ei saa levittää Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa levittäminen olisi maan 
säännösten nojalla kielletty. Ålandsbanken toimii Finanssivalvonnan valvonnan alaisena.

Kymmenen suurinta sijoitusta

Osuus rahastosta % Kuponkikorko % Eräpäivä
Företagscertifi. Lähi-Tapiola 04.03.2020 2,85 % 0,00 % 4.3.2020
Outokumpu 3,25% 26.02.2020 2,41 % 3,25 % 26.2.2020
Oma Saastopankki Oy FRN 03.04.2020 2,39 % 0,49 % 3.4.2020
Volvo Treasury FRN 08.02.2021 2,39 % 0,11 % 8.2.2021
Företagscerticikat Sanoma 01.04.2020 2,38 % 0,00 % 1.4.2020
Pirelli & C Spa FRN 26.09.2020 2,38 % 0,30 % 26.9.2020
Finnair 7,875% 13.10.2020 2,32 % 7,88 % 13.10.2020
Outotec 3,75% 16.09.2020 2,26 % 3,75 % 16.9.2020
Nykredit Realkredit A/S 6,25% 26/12/49 1,98 % 6,25 % 26.2.2049
Stena 7,875% 15.03.2020 1,97 % 7,88 % 15.3.2020

Source: Morningstar Direct


