
Ålandsbanken Varainhoito

As of 30-04-2023

Rahaston hoidosta vastaa Niklas Wellfelt, 
kokemus alalla 32 vuotta. 

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.

Vastaava salkunhoitaja

Rahaston tiedot

Rahaston nimi

Rahaston aloituspäivä

Rahaston koko

ISIN (B-osuussarja)

Morningstar-rating

Juoksevat kulut

Valuutta

Rekisteröintimaa

Sijoitukset yhteensä (kpl)

Minimimerkintä

Ålandsbanken Kapitalförvaltning B

01-12-2005

247 285 812 €

FI0008809934

ÙÙÙÙ

1,34

Euro

Finland

220

50

Tuotto %

1 kk

3 kk

Vuoden alusta

1 vuosi

3 vuotta (p.a.)

5 vuotta (p.a.)

10 vuotta (p.a.)

0,56

1,02

4,09

-1,39

6,70

3,48

3,42

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

Rahasto ja indeksi, kehitys aloituspäivästä lähtien %
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Ålandsbanken Kapitalförvaltning B 63,0%

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. Varainhoitorahaston arvo 
kehittyi kuukauden aikana myönteisesti, kun sen tuotto ylitti hieman vertailuindeksinsä. 
Tuotto oli hieman parempi kuin vastaavilla rahastoilla. Allokaatio eli varojen 
jakautuminen varallisuuslajien, alueiden ja riskitasojen kesken vaikutti myönteisesti 
tuottoihin. Positiointimme osakkeiden ja korkojen välillä oli neutraalia, kun taas 
varallisuusluokista korkosijoitusten sisäinen allokaatio antoi jonkin verran myötätuulta, 
koska ylipainotimme matalamman luottoluokituksen luottoja (HY). Osakkeiden 
alueellisen allokoinnin vaikutus salkun arvon kehitykseen jäi neutraaliksi.

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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Allokaatio KorkojakaumaOsakejakauma

Parhaiten tuottavat sijoitukset 1 kk

Kontribuutio

New Wave Group AB Class B

Novo Nordisk A/S Class B

Atlas Copco AB Class B

Investor AB Class B

Meta Platforms Inc Class A

0,23

0,23

0,20

0,19

0,13

Heikoiten tuottavat sijoitukset 1 kk

Kontribuutio

Hexatronic Group AB

Nokia Oyj

Heimstaden AB Pfd

Intrum AB

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Class D

-0,63

-0,18

-0,10

-0,07

-0,07

Kymmenen suurinta sijoitusta

% osuus
rahastosta

Novo Nordisk A/S Class B

Investor AB Class B

Apple Inc

Nordea Bank Abp

Microsoft Corp

Volvo AB Class B

Amazon.com Inc

Thyssenkrupp AG 0.02875%

Intrum AB 0.04875%

VR-Group PLC 0.02375%

2,76

1,32

1,04

1,03

1,01

0,94

0,93

0,91

0,88

0,87

Salkkumuutokset

Epävarmuus ja epävakaus lisääntyivät maailmanlaajuisilla 
rahoitusmarkkinoilla maaliskuussa. Levottomuus johtui pääasiassa 
joidenkin yksittäisten yhdysvaltalaisten pankkien 
likviditeettiongelmista. Yhdysvaltain aluepankkeihin liittyvä 
epävarmuus jatkui myös huhtikuussa. Päätimme maaliskuussa 
vähentää osakkeiden painotuksemme neutraaliksi ja samalla vähentää 
sijoituksiamme alhaisen luottokelpoisuustason (HY) luottoihin. Samalla 
lisäsimme rahaston likviditeettiä sijoittamalla kassavaroihin ja 
lyhytaikaisiin yritysluottoihin. Säilytimme tämän positioinnin 
huhtikuussa.

Riski-indikaattoriTunnusluvut 12 kk

Standardipoikkeama

Beta

Sharpen luku

Information Ratio

Tracking error (Aktiiviriski)

9,88

1,02

-0,35

-0,27

4,96

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


