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Vastaava salkunhoitaja

Rahaston salkunhoitajana toimii RBC Global Asset 
Management (UK) Ltd.

Sijoituspolitiikka

Ålandsbanken Maailma Osakkeen varat 
sijoitetaan maanlaajuisesti osakkeisiin. Rahasto 
pyrkii tarjoamaan tehokkaan tavan hajauttaa 
sijoitukset eri markkinoille. Rahaston 
sijoitustoiminnassa pyritään aktiivisella 
rahastonhoidolla hyödyntämään eri maiden 
talouksien ja eri toimialojen suhdanteita.

Rahaston tiedot

Rahaston nimi

Rahaston aloituspäivä

Rahaston koko (EUR)

Vertailuindeksi

ISIN (B-osuussarja)

Morningstar-rating

Valuutta

Juoksevat kulut

Rekisteröintimaa

Sijoitukset yhteensä (kpl)

Minimimerkintä

Ålandsbanken Global Aktie B

18-10-2000

1 332 815 049 €

MSCI ACWI NR EUR

FI0008812607

ÙÙÙ

Euro

1,81

Finland

30

50

Tuotto %

Rahasto Indeksi

1 kk

3 kk

Vuoden alusta

1 vuosi

3 vuotta (p.a.)

5 vuotta (p.a.)

10 vuotta (p.a.)

-0,39

-0,84

3,17

-6,43

9,12

6,93

7,12

-0,18

-0,08

5,22

-2,47

11,76

8,98

9,84

Rahaston tulevaa kehitystä ei voida arvioida historiallisen 
tuoton perusteella. Sijoittaja voi saada takaisin pääoman, 
joka on alhaisempi kuin alun perin sijoitettu rahasumma.

Rahasto ja indeksi, kehitys aloituspäivästä lähtien %
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Ålandsbanken Global Aktie B 110,3% MSCI ACWI NR EUR 194,0%

Markkinakatsaus

Maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla oli kuukauden alussa hieman pelkoa Yhdysvaltain 
alueellisella pankkisektorilla koetun myllerryksen mahdollisista seurauksista. Tämä loi 
odottavat tunnelmat ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskaudelle, joka tavalliseen tapaan 
alkoi suurimmista yhdysvaltalaispankeista. Uutiset olivat yleisesti ottaen rauhoittavia, koska 
näiden pankkien talletukset olivat kasvaneet, kun sijoittajat siirsivät varoja vahvemmiksi 
katsotuille toimiluvanhaltijoille. Talletusvirtojen tahdin hidastumisesta huolimatta tuli 
kuitenkin selväksi, että erityisen huolestuttavia saarekkeita oli edelleen. Esimerkiksi First 
Republic Bank ilmoitti yli 100 miljardin dollarin bruttotalletusten ulosvirtauksista 
vuosineljänneksen aikana. Teknologiayritykset vastasivat lisääntyneeseen tekoälyn 
painotukseen, ja sellaisten yritysten osakkeiden hinta reagoi myönteisesti, joiden katsotaan 
pystyvän kaupallistamaan tekoälyä. Sen sijaan vaikutus oli päinvastainen yrityksille, joille 
tekoäly aiheutti joko lisäkustannuksia tai häiriöitä. Kuluttajatuoteyritykset pärjäsivät 
kokonaisuudessaan hyvin, sillä asiakkaat osoittivat olevansa edelleen valmiita hyväksymään 
hinnankorotukset. Ostopäällikköindeksin (PMI) tutkimuksen tulokset osoittivat, että 
Yhdysvaltain teollinen toiminta on heikkenemässä varastojen purkamisen seurauksena. 
Kiina ilmoitti 4,5 prosentin bruttokansantuotteen kasvusta, mikä vastasi suurelta osin 
markkinoiden odotuksia, mutta jäi yleisesti ennen pandemiaa nähdyistä tasoista. 
Yhdysvaltain 10 vuoden valtionobligaatioiden tuotto pysyi kapealla uralla, kun syntyi 
yksimielisyys siitä, että Fed todennäköisesti nostaa korkoja vielä kerran 25 peruspisteellä, 
mutta pitää sitten taukoa koronnostoissa. OPEC+ ilmoitti miljoonan tynnyrin päivittäisestä 
tuotannon leikkauksesta, minkä seurauksena Brent-raakaöljyn hinta nousi aluksi viidellä 
dollarilla 85 dollariin. Kuukauden edetessä tämä hinnannousu suli kuitenkin pelkoihin 
maailmantalouden kasvuvauhdin hidastumisesta. Indeksitulosta johtivat defensiivisemmät 
sektorit, kuten peruskulutustuotteet ja terveydenhuolto. Uutiset OPEC:in tuotannon 
vähentämisestä otettiin hyvin vastaan myös energiasektorilla. Suhdanneherkemmät sektorit, 
kuten materiaalit, tietotekniikka ja valinnaiset kulutustuotteet, menestyivät indeksiä 
heikommin.

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

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyh�ö Oy. Rahastoesite, avain�etoasiakirja (PRIIP KID) ja muuta lisä�etoa on 
saatavissa Ålandsbankenin kaikissa kon�oreissa ja osoi�eessa www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp markkinoi ja myy 
rahastoa Ålandsbanken Rahastoyh�ö 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. 
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Omaisuuslajit

%

Osakesijoitukset 99,4

Korkosijoitukset 0,0

Käteinen 0,6

Muut 0,0

Toimialat

%

Rahoitus 22,1

IT 17,1

Päivittäistavarat 14,6

Kulutustavarat/-palv. 13,5

Terveydenhuolto 13,3

Teollisuustuotteet/-palv. 6,7

Kiinteistöt 3,6

Other 9,1

Maat

%

Yhdysvallat 59,8

Ranska 8,1

Saksa 7,6

Iso-Britannia 3,7

Alankomaat 3,1

China 2,7

Espanja 1,9

South Korea 1,8

Sveitsi 1,7

Taiwan 1,5

Other 8,2

Parhaiten tuottavat sijoitukset 1 kk

Kontribuutio

Roche Holding AG

Microsoft Corp

PepsiCo Inc

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

UnitedHealth Group Inc

JPMorgan Chase & Co

Alphabet Inc Class A

Morgan Stanley

Visa Inc Class A

AIA Group Ltd

0,30

0,30

0,15

0,15

0,13

0,10

0,08

0,07

0,07

0,06

Heikoiten tuottavat sijoitukset 1 kk

Kontribuutio

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

Deere & Co

Nidec Corp

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Danaher Corp

T-Mobile US Inc

NVIDIA Corp

The Estee Lauder Companies Inc Class A

Prologis Inc

TJX Companies Inc

-0,52

-0,37

-0,25

-0,22

-0,12

-0,10

-0,08

-0,05

-0,04

-0,04

Kymmenen suurinta sijoitusta

% osuus
rahastosta

Microsoft Corp

Anheuser-Busch InBev SA/NV

UnitedHealth Group Inc

PepsiCo Inc

AIA Group Ltd

Alphabet Inc Class A

Morgan Stanley

Visa Inc Class A

TJX Companies Inc

T-Mobile US Inc

6,54

5,86

5,46

5,24

5,05

4,81

4,55

4,40

4,31

4,29

Salkkumuutokset

Avasimme positioita Salesforcessa, joka on markkina-arvoltaan 
maailman kolmanneksi suurin ohjelmistoyritys ja liikevaihdoltaan 
neljänneksi suurin. Rahoitimme nämä myymällä omistuksemme 
Danaherissa, kun yhtiössä valmistellaan tytäryhtiön jakautumista. 
Myimme positiomme japanilaisessa sähkömoottoreiden valmistaja 
Nidecissä sen loppumarkkinoilla olevan vastatuulen takia, mikä on 
mielestämme ohimenevää. Myimme myös positiomme Yhdysvalloissa 
noteeratussa verkossa toimivassa rahoituspalveluyritys Charles 
Schwabissa, jolla oli vastatuulta ”käteisjärjestelyissä”.

Riski-indikaattoriTunnusluvut 12 kk

Rahasto
+/-

Indeksi
Indeksi

Standardipoikkeama

Beta

Sharpen luku

Information Ratio

Tracking error (Aktiiviriski)

15,86

1,00

-0,29

0,00

16,11

0,91

-0,58

-0,85

6,54

0,25

-0,09

-0,29

6,54

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


