
Ålandsbanken Dynaaminen Korko
As of 2018-10-31

Rahaston hoidosta vastaa Ålandsbankenin 
korkotiimi.

Sijoitusprofiili

Dynaaminen rahasto on korkorahasto, joka 
sijoittaa globaalisti korollisiin arvopapereihin, 
rahamarkkinainstrumentteihin ja muihin 
korkoa tuottaviin rahoitusvälineisiin (vakioidut 
ja vakioimattomat johdannaiset). Rahaston 
tavoitteena on kerätä tuottoa 
korkosijoituksilla riippumatta vallitsevasta 
korkotasosta tai markkinatilanteesta.

Salkunhoitaja

Rahaston tiedot
Rahaston nimi

Rahaston aloituspäivä

Rahaston koko

Vertailuindeksi

ISIN (B-osuussarja)

Morningstar-rating

Juoksevat kulut (p.a.)

Rekisteröintimaa

Sijoitukset yhteensä (kpl)

Ålandsbanken Dynamisk Ränta EUR

2017-03-31

92 554 695,00

Not Benchmarked

FI4000236450

0,83

Finland

47

Tuotto (%)
1 kk

3 kk

Vuoden alusta

1 vuosi

3 vuotta (p.a.)

5 vuotta (p.a.)

10 vuotta (p.a.)

-0,50

-0,74

-2,07

-2,12

Tuotto toiminnan alusta (Lähtöarvo: 10 EUR)

2017-10 2018-04 2018-10
9,8

9,9

9,9

10,0

10,0

10,1

10,1

Ålandsbanken Dynamisk Ränta EUR 9,8

Kuukausikommentti
Lokakuu talousluvut vahvistivat sitä kuvaa mistä jo aiemmin syksyn aikaan olemme saaneet viitteitä.
Euroopan talous kasvaa edelleen, mutta nousukulma on selvästi taittunut. Kuluttajien ja yritysten 
luottamusta mittaavat indikaattorit ovat toki edelleen hyvällä tasolla, mutta myös pettymyksiä on 
tullut. 
Päätason inflaatioluvut ovat jo kiipeämässä lähelle EKP:n tavoitetta; lähelle 2 %, mutta hieman alle. 
Saksassa tämä jo lokakuussa ylitettiin selvästi. Muut euromaat laahaavat vielä jäljessä. EKP:n 
tarkemmin seuraama pohjainflaatio, josta on poistettu ruuan ja energian hintojen vaikutukset, on 
yhä n. 1 % tasolla.
Italian riitely budjettivajeestaan EU komission ja EKP:n kanssa on lisännyt markkinoiden 
volatiliteettia. Tämä kiista jatkuu vielä pitkälle kevääseen 2019. Brexit neuvotteluissa odotetaan 
edelleen läpimurtoa ja edes jonkinlaista kompromissia. Globaalin kauppasodan uhka ei ole 
poistunut mihinkään ja mm. Kiinasta on saatu odotuksia heikompia talouslukuja. Kun tähän vielä 
lisätään Saksan osavaltiovaalien aiheuttama epävarmuus ja odotuksiin nähden joitakin pettymyksiä 
yritysten tulosraportoinnissa vuoden kolmannelta neljännekseltä, niin lokakuun markkina 
turbulenssi on, ainakin näin jälkikäteen, helposti ymmärrettävissä.
EKP:n lokakuun kokous ei tuonut mitään uutta. Keskuspankki piti odotetusti ohjeistuksensa 
ennallaan. Osto-ohjelmat päättyvät vuoden 2018 joulukuun lopussa ja ensimmäistä ohjauskoron 
nostoa voidaan odottaa syksyllä 2019.
Lokakuu oli jälleen erittäin volatiili korkomarkkinoilla. Markkinoiden sentimenttiä painoivat Italian 
populistihallituksen budjettivaje, jota ei hyväksytty Euroopan komissiossa sekä kauppasota, joka 
alkaa näkyä erityisesti Kiinan autokaupassa. Myös EKP totesi lokakuun kokouksessa euroalueen 
talouskasvun hidastuneen. Syyksi mainittiin Saksan tilapäiset autoteollisuuden ongelmat. 
Autosektorin yrityslainat kärsivätkin eniten lokakuussa. Syksyn tuloskausi heilutti myös joitakin 
yrityslainoja lähinnä osakemarkkinoiden vetämänä. Rahaston tuotto oli negatiivinen lokakuussa 
edellä mainituista syistä johtuen.

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



Ålandsbanken Dynaaminen Korko
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Omaisuuslajit

%

Korkosijoitukset 84,4

Käteinen 13,3

Muut 2,3

Luottoluokitusjakauma
%

AAA 3,4
AA 3,4
A 14,4
BBB 23,9
BB 20,8
B 10,5
Alle B 3,1
Ei arviointia 20,6

Maat

%

Suomi 29,8

Ruotsi 12,2

Norja 7,7

Italy 9,0

Spain 7,5

Other 33,7

Total 100,0

Maturiteettijakauma

1-3 Yr %

3-5 Yr %

5-7 Yr %

7-10 Yr %

10-15 Yr %

15-20 Yr %

20-30 Yr %

30+ Yr %

9,45

43,54

35,11

5,26

1,38

0,00

0,14

4,53

Lokakuussa käynnissä ollut tuloskausi hiljensi emissiomarkkinat ja 
rahasto osallistui vain kahteen uuteen lainan liikkeellelaskuun. 
Kuukauden loppupuolella rahaston duraatiota vedettiin alas 
kotiuttamalla voittoja sekä Ranskan että Portugalin valtionlainoja. 
Korkomarkkinoilla viime aikoina nähty voimakas heilunta tulee 
todennäköisesti jatkumaan, varsinkin kun EKP:n kuukausittaiset 
tukiostot tulevat loppumaan vuoden vaihteeseen. Lisäksi 
markkinoiden riskisentimenttiä heiluttava Italian ”budjettivääntö” voi 
jatkua jopa kevääseen asti. Trumpin aloittama kauppasota näkyy jo 
myös euroalueen talouskasvussa. Yhdysvallat asettaa vastatullit 
lopullekin Kiinan tuonnille joulukuun alussa, jos kiistapuolet eivät 
pääse sopuun sitä ennen. Varaudumme pitkien korkojen heiluntaan 
pitämällä rahaston duraation mahdollisimman lyhyenä käyttämällä 
johdannaisia. Markkinat hinnoittelevat EKP:n ensimmäistä 
koronnostoa vasta 2019 lopulle.

Salkkumuutokset

Riski-indikaattoriRiskitunnusluvut (3 vuotta p.a.)
Standardipoikkeama

Beta

Sharpen luku

Information Ratio

Tracking error (Aktiiviriski)

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.

Ålandsbanken Dynaaminen Korko EUR - Top Holdings

Portfolio Date: 2018-10-31
Osuus

rahastosta % Kuponkikorko % Eräpäivä

Ålandsbanken Euro High Yield B
Ålandsbanken Euro Bond B
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Portugal (Republic Of)
University Properties of Finland
Smakraft AS
Pohjolan Voima Oyj
Hoist Kredit AB
Outokumpu Oy

23,17
14,08
8,15 2024-10-31
7,98 2024-03-01
5,33 2027-04-14
5,12 2023-11-02
2,93 2023-11-02
2,22 2023-06-08
2,19 2023-04-03
2,16 2024-06-18

Source: Morningstar Direct


