
Ålandsbanken Green Bond ESG B

As of 30-04-2023

Salkunhoidosta vastaa Jyri Suonpää, kokemus 
alalla 29 vuotta.

Rahaston sijoituspolitiikka

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.

Vastaava salkunhoitaja

Rahaston tiedot

Rahaston nimi

Rahaston aloituspäivä

Rahaston koko

Vertailuindeksi

ISIN (B-osuussarja)

Morningstar Rating

Valuutta

Juoksevat kulut

Rekisteröintimaa

Sijoitukset yhteensä (kpl)

Minimimerkintä

Ålandsbanken Green Bond ESG B

22-05-2019

78 949 085 €

Not Benchmarked

FI4000387386
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Euro

0,70

Finland

78

50 €

Tuotto %
1 kk
3 kk

Vuoden alusta

1 vuosi

3 vuotta (p.a.)

5 vuotta (p.a.)

10 vuotta (p.a.)

0,63
-0,47

1,47

-4,42

-0,85

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 Green Bond ESG B -5,3%

Markkinakatsaus

Rahoitusmarkkinat olivat huhtikuussa kaikin olennaisin osin voimakkaasti heilahtelevassa 
sivuttaisliikkeessä. Sekä maailmanlaajuisen kysynnän että inflaation kehitykseen liittyy 
edelleen hyvin paljon epävarmuutta, vaikka monet merkit viittaavat siihen, että 
inflaatiopaineet ovat hellittämässä suhteellisen nopeasti. Yhdysvalloissa luotonantoa 
todennäköisesti kiristetään maan pankkijärjestelmän häiriöiden seurauksena. 
Maailmanlaajuinen osakeindeksi nousi kuukauden aikana marginaalisesti euroissa 
mitattuna. Kehitys jatkui Euroopassa ja Pohjoismaissa edelleen huomattavasti Yhdysvaltoja 
parempana, eikä vähiten heikomman dollarin takia. Markkinakorot pysyivät pääosin 
vakaina. Tavalliseen tapaan yritysten vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä julkaisemat 
raportit aiheuttivat suurta heilahtelua yksittäisissä osakkeissa, vaikka raporttien 
yleisvaikutelma on hieman pelättyä vahvempi. Huhtikuu oli markkinasentimentiltään 
positiivinen lähes kaikille omaisuusluokille. Pahin pöly markkinoilla pankkisektorin huolien 
ympäriltä laskeutui, muttei kokonaan poistunut. Nopea ja aggressiivinen korkojen nousu 
varjostaa edelleen erityisesti pankki- ja kiinteistösektoria.  Rahoitusolosuhteet tulevat 
kiristymään pankkisektorin lisääntyvän varovaisuuden ja kasvavan regulaation seurauksena. 
Tämän kiristymisen vaikutus vastaa jo itsessään ainakin 25 korkopisteen koronnostoa, joten 
vaikka varsinkin pohjainflaatio osoittaa edelleen laaja-alaisia hintapaineita, niin 
koronnostojen huippu on jo nähtävissä ja negatiivisten yllätysten uhka väistymässä. EKP:n 
yhä käynnissä olevien yrityslainojen osto-ohjelmien uudelleensijoituksia tullaan 
kohdentamaan erityisesti vihreisiin lainoihin eli Green Bondeihin. Tämä tulee antamaan 
selvää tukea niiden markkinahinnoitteluun.

Nordic Ecolabel: http://www.nordic-ecolabel.org/
Svanen: https://www.svanen.se/en/categories/investment-funds/

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

Rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Rahastoesite, avaintietoasiakirja (PRIIP KID) 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. 
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Omaisuuslajit

%

Korkosijoitukset 95,3

Kassa 4,7

Luottoluokitusjakauma

%

AAA 6,6

AA 2,6

A 8,6

BBB 36,9

BB 18,4

B 0,9

Ei arviointia 26,0

Maat

%

Suomi 28,1

Alankomaat 18,3

Saksa 8,0

Ranska 7,6

Norja 6,9

Muut 31,1

Maturiteettijakauma

1-3 Yr %

3-5 Yr %

5-7 Yr %

7-10 Yr %

10-15 Yr %

15-20 Yr %

20-30 Yr %

30+ Yr %

27,81

35,56

18,45

4,33

0,00

0,00

1,34

1,84

Parantunut markkinasentimentti avasi ikkunan myös 
uusemissiomarkkinoille, ja IG-lainoissa huhtikuu olikin erittäin 
aktiivinen. Kuun aikana rahasto osallistui infrarahoittaja NWB-pankin 
sekä Acciona Energy -yhtiön emissioihin. Molemmat olivat Green 
Bondeja. Jälkimarkkinoilla rahasto sijoitti Finnfundin, Fingridin sekä 
Euroopan investointipankin Green Bondeihin. Sijoituksia kevennettiin 
edelleen kiinteistösektorilla. Vuoden 2023 alusta rahasto on ollut 
statukseltaan EU:n luokitusjärjestelmässä artikla 9 mukainen 
”tummanvihreä” rahasto, jolla nimenomaisesti on kestävä sijoitus- ja 
ympäristötavoite. Rahasto on myös uusinut Joutsenmerkin lisenssinsä. 
Rahaston keskimäärinen luottoluokitus on BBB ja sen korkoriskiä 
mittaava duraatio selvästi markkinakeskiarvoa matalampi. Huhtikuun 
aikana rahastossa ei ollut merkittäviä lunastuksia tai merkintöjä.

Salkkumuutokset

Riski-indikaattoriTunnusluvut 12 kk

Standardipoikkeama

Beta

Sharpen luku

Information Ratio

Tracking error (Aktiiviriski)

3,49

-1,99

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
Smakraft FRN 02.11.2023 3,15 % 4,412 % 02.11.2023
Tornator 1,25% 14.10.2026 2,89 % 1,250 % 14.10.2026
Y Foundation 1,625% 04.10.2026 2,86 % 1,625 % 04.10.2026
Stockmann 0,1% 05.07.2026 2,59 % 0,100 % 05.07.2026
European Investment Bank 2,75% 28.7.2028 2,53 % 2,750 % 28.07.2028
Neder Waterschapsbank 3,0% 20.04.2033 2,52 % 3,000 % 20.04.2033
Finnfund FRN 24.10.2025 2,03 % 4,862 % 24.10.2025
TDC Net 5,056% 31.05.2028 1,95 % 5,056 % 31.05.2028
Getlink SE 3,5% 30.10.2025 1,87 % 3,500 % 30.10.2025
DE Volksbank FRN 04.05.2027 1,83 % 2,375 % 04.05.2027


