Ålandsbanken Varainhoito
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Vastaava salkunhoitaja

Rahasto ja indeksi, kehitys aloituspäivästä lähtien %
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Rahaston hoidosta vastaa Niklas Wellfelt,
kokemus alalla 29 vuotta.
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Ålandsbanken Kapitalförvaltning B

Rahaston sijoituspolitiikka
Ålandsbanken Varainhoito on tasapainoinen
allokaatiorahasto, joka sijoittaa kansainvälisesti
korkoa tuottaviin arvopapereihin sekä osakkeisiin.
Normaalissa markkinatilanteessa rahaston varoista
50 % sijoitetaan korkoa tuottaviin arvopapereihin ja
50 % osakkeisiin.

Rahaston tiedot
Rahaston nimi

Ålandsbanken Kapitalförvaltning B

Rahaston aloituspäivä

01-12-2005

Rahaston koko

247 130 472 €

ISIN (B-osuussarja)

FI0008809934

Morningstar-rating

ÙÙÙÙ

Juoksevat kulut

1,34

Valuutta

Euro

Rekisteröintimaa

2012

2017

2022

61,3%

Markkinakatsaus
Rahoitusmarkkinoiden kehitys jatkui marraskuussa positiivisena. Odotettua hitaampi
inﬂaatio hälvensi huolia keskuspankkien liiallisista rahapolitiikan kiristyksistä.
Markkinakorkojen lasku tuki osakemarkkinoita. Maailmanlaajuinen osakeindeksi nousi
kuukauden aikana runsaat 6 %. Kehitys oli hieman vahvempaa Euroopassa ja
Pohjoismaissa, kun taas Yhdysvalloissa nousun seuraaminen ei täysin onnistunut.
Kehittyvät markkinat hyötyivät merkeistä, joiden mukaan Kiina voi olla helpottamassa
koronarajoituksia. Pidämme lähivuosien tulosodotuksia edelleen hieman korkeina, mikä
kuitenkin pääasiassa näkyy yhtiöiden maltillisissa voittokertoimissa. Sekä suhdanteisiin
että rahapolitiikkaan liittyvä epävarmuus on edelleen suurta, mikä voi aiheuttaa
pääomamarkkinoilla nopeita käänteitä riskihalukkuudessa. Rahaston arvo kehittyi
kuukauden aikana varsin myönteisesti, ja tuotto oli hieman vertailuindeksiä parempi.
Rahaston osake- ja korkopainotusta vastaava allokointi paransi tuottoa, jossa kuun aikana
pidimme ylipainon osakepuolella. Osakkeiden alueellinen jakauma heikensi aavistuksen
verran salkun arvon kehitystä, kun dollarin merkittävä heikkeneminen vaikutti euroissa
mitattuun tuottoon. Riskiluokkien välinen jakauma korkoinstrumenteissa kohensi tuottoa
merkittävästi luottoriskin ylipainotuksen ansiosta. Keskityimme lähinnä yhtiöihin, joiden
luottoriski on alhaisempi (IG), mutta myös korkeamman luottoriskin (HY) instrumentit
kehittyivät hyvin.

Finland

Sijoitukset yhteensä (kpl)
Minimimerkintä

252
50

Tuotto %
1 kk

2,97

3 kk

1,00

Vuoden alusta

-10,54

1 vuosi

-7,99

3 vuotta (p.a.)

3,89

5 vuotta (p.a.)

2,73

10 vuotta (p.a.)

3,81

Rahaston tulevaa kehitystä ei voida arvioida
historiallisen tuoton perusteella. Sijoittaja voi saada
takaisin pääoman, joka on alhaisempi kuin alun
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 Rahastoyh�ö Oy. Rahastoesite, avain�etoesite (KIID) 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.
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Allokaatio

Osakejakauma

Parhaiten tuottavat sijoitukset 1 kk

Korkojakauma

Heikoiten tuottavat sijoitukset 1 kk
Kontribuutio

Kontribuutio

New Wave Group AB Class B

0,50

Apple Inc

-0,30

Novo Nordisk A/S Class B

0,45

Amazon.com Inc

-0,27

Atlas Copco AB Class B

0,19

Zaptec ASA Ordinary Shares

-0,15

Microsoft Corp

0,19

Embracer Group AB

-0,12

NVIDIA Corp

0,18

Hexatronic Group AB

-0,09

Salkkumuutokset

Kymmenen suurinta sijoitusta

Geopoliittisen epävarmuuden vallitessa Euroopassa, inﬂaation
kiihtyessä ja taantumaa koskevien huolten lisääntyessä päätimme
kevään aikana vähentää riskialttiisiin varallisuuslajeihin kohdistuvat
sijoituksemme neutraaleille tasoille ja kasvattaa käteisvarojen osuutta
rahastossa. Supistimme lähinnä omistuksiamme pohjoismaisissa ja
eurooppalaisissa osakkeissa sekä yritysvelkakirjoissa. Kesän aikana
lisäsimme jälleen varovasti osakkeiden painotusta. Keskityimme
laatuosakkeisiin, joiden arvostus oli kohtuullinen, samalla kun
säilytimme likviditeettitason tavallista korkeampana. Marraskuussa
kevensimme yhdysvaltalaisten osakkeiden painotusta ja kasvatimme
sitä Euroopassa. Lisäksi lopetimme kehittyvien markkinoiden
alipainotuksen.

Tunnusluvut 12 kk
Standardipoikkeama

% osuus
rahastosta
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 22

3,27

Novo Nordisk A/S Class B

2,74

Apple Inc

1,74

Microsoft Corp

1,54

Amazon.com Inc

1,13

Nordea Bank Abp

1,07

OMXS30 ESG Future Dec22

1,05

E-Mini Russ 2000 Dec22

1,00

Hexatronic Group AB

1,00

Investor AB Class B

0,98

Riski-indikaattori
11,28

Beta

1,09

Sharpen luku

-0,85

Information Ratio

-0,91

Tracking error (Aktiiviriski)

6,31

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

