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As of 31.8.2019

Vastaava salkunhoitaja
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Salkunhoidosta vastaa Jyri Suonpää, kokemus
alalla 26 vuotta.
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Rahaston sijoituspolitiikka

Markkinakatsaus

Ålandsbanken
Green
Bond
ESG
on
obligaatiorahasto,
joka
sijoittaa
vastuullisuusmielessä
luokkansa
johtavien
yhtiöiden
liikkeeseen
laskemiin
vihreisiin
obligaatioihin
ja
yrityslainoihin.
Rahaston
pyrkimyksenä
on
luoda
vastuullisilla
korkosijoituksilla
kilpailukykyistä
tuottoa
osuudenomistajilleen....

Suhdannekuva on epävarma, mikä leimaa kehitystä rahoitusmarkkinoilla.
Korkomarkkinat osoittavat usein, mihin suuntaan suhdannenäkymät ovat
kehittymässä. Obligaatiokorkojen voimakas lasku viime kuussa jo ennestään
alhaisilta tasoilta kertoo siitä, että kasvun odotetaan jatkuvan erityisen heikkona.
Korkoinstrumenttien hinnoittelun tulkitsemista hankaloittaa kuitenkin
keskuspankkien voimakas rahapolitiikka. Mielestämme korkomarkkinat antavat
aivan liian synkän kuvan. Kuluttajien luottamus on kappasodasta huolimatta hyvä
niin Kiinassa, Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Työttömyys on vähäistä ja korot
alhaalla, minkä lisäksi pörssien pitkään kestänyt nousu on kasvattanut kotitalouksien
varallisuutta. Kaikki tämä yhdessä puhuu kuluttajien vakaan kysynnän puolesta.
Lisäksi syksyllä odotetaan uusia rahoituspoliittisia tukitoimia.

Rahaston tiedot
Ålandsbanken Green Bond ESG B

Rahaston nimi

22.5.2019

Rahaston aloituspäivä
Rahaston koko

11 257 222 €

Vertailuindeksi

Not Benchmarked

Morningstar Rating Overall
FI4000387386

ISIN (B-osuussarja)

0,70

Juoksevat kulut (p.a.)

Finland

Rekisteröintimaa
Sijoitukset yhteensä (kpl)

17
50 €

Minimimerkintä

Ålandsbanken Green Bond ESG sijoitusrahasto käynnisti toimintansa 22.5. Elokuu oli
siten vasta rahaston kolmas täysi toimintakuukausi. Rahaston sijoitustoiminnan
tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetuille varoille
mahdollisimman hyvä tuotto keskipitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituskohteita ovat
vihreät joukkovelkakirjalainat, Green bonds, sekä sijoitukset, joissa kohdeyritykset
ottavat huomioon toimintansa ympäristö, yhteiskuntavastuun sekä hyvän
hallintotavan mukaiset tekijät. Yleinen markkinakehitys, lisättynä muutamilla
onnistuneilla sijoitusvalinnoilla, saivat rahaston elokuussakin hyväksi. Uskon, että
erityisesti ’green bondien’ osalta markkina tulee tulevan syksyn aikana olemaan
erityisen vilkas.

Tuotto %
1 kk

0,82

3 kk

4,43

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

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

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.

Ålandsbanken Green Bond ESG B
As of 31.8.2019

Maat

Omaisuuslajit

Luottoluokitusjakauma
%

%
Korkosijoitukset
Kassa

%

96,3

Suomi

23,3

BBB

31,5

3,7

Tanska

18,5

BB

15,9

Ranska

10,6

B

Maturiteettijakauma

Norja

8,9

Ruotsi

8,4

Muut

30,4

3,9

Ei arviointia

48,6

Salkkumuutokset

1-3 Yr %

0,00

3-5 Yr %

56,34

5-7 Yr %

23,51

7-10 Yr %

9,71

10-15 Yr %

5,52

15-20 Yr %

0,00

20-30 Yr %

4,92

30+ Yr %

0,00

Elokuun aikana rahasto osallistui E.ON Ag:n 10 vuoden Green
Bond uusemissioon sekä Sammhällsbyggnads Norden Ab:n
uusemissioon. Jälkimarkkinoilla rahasto lisäsi hieman
omistustaan European Energy AS:n vaihtuvakorkoisessa Green
Bond lainassa. Rahastolla oli kuun lopussa yhteensä 15 sijoitusta,
joista Green Bondeja oli kahdeksan kappaletta. Keskimääräinen
luottoluokitus oli BBB-. Rahaston kaikki sijoitukset ovat ESGanalysoituja ja asettuvat vastuullisuusluokituksissa parhaaseen
ryhmään. Rahaston korkoriskiä mittaava duraatio oli kuun
vaihteessa 4.8 vuotta ja kaikki sijoitukset ovat EU-alueelta ja
rahaston sääntöjen mukaisesti euromääräisiä.

Kymmenen suurinta sijoitusta

European Energy FRN 20.09.2023
EQ Fire 2,75% 29.1.2024
Smakraft FRN 02.11.2023
Spie SA 2,625 % 18.06.2026
E.On Se 0,35% 28.2.2030
STORA ENSO 2,5% 21.3.2028
ORANO SA 3,375% 23.4.2026
Y-Foundation 3,125 % 04.10.2023
Baywa AG 3,125 % 26.06.2024
Samhällsbyggnadsbolaget FRN 27.04.2049

Tunnusluvut

Osuus rahastosta %
18,53 %
9,92 %
8,85 %
5,70 %
5,32 %
4,91 %
4,90 %
4,74 %
4,74 %
4,73 %

Kuponkikorko %
5,35 %
2,75 %
1,59 %
2,63 %
0,35 %
2,50 %
3,38 %
3,13 %
3,13 %
4,63 %

Eräpäivä
20.9.2023
29.1.2024
2.11.2023
18.6.2026
28.2.2030
21.3.2028
23.4.2026
4.10.2023
26.6.2024
27.4.2049

Riski-indikaattori

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.

