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Rahaston hoidosta vastaa osakesijoitusjohtaja Lars 
Söderfjell, kokemus alalla 35 vuotta.

Rahaston sijoituspolitiikka

Ålandsbanken Pohjoismaat on helmikuussa 2015 
lanseerattu osakerahasto, jonka toimintaperiaate 
perustuu menestykselliseen osakesijoitusprosessiin. 
Rahasto sijoittaa valikoidusti vahvoihin 
pohjoismaisiin yhtiöihin, jotka toimivat sekä 
paikallisesti että kansainvälisillä markkinoilla. Tämä 
aktiivisesti hoidettu rahasto uskaltaa erottautua 
joukosta. Ajankohtainen markkinavakaumuksemme 
heijastuu selvästi rahaston sijoitusten 
painotuksissa, jotka ajoittain voivat poiketa 
merkittävästikin vertailuindeksin 
osakepainotuksista.

Vastaava salkunhoitaja

Rahaston tiedot

Rahaston nimi

Rahaston aloituspäivä

Rahaston koko

Vertailuindeksi

ISIN-koodi

Morningstar rating

Juoksevat kulut

Valuutta

Rekisteröintimaa

Sijoitukset yhteensä (kpl)

Minimimerkintä

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

10-02-2015

202 953 320 €

VINX Benchmark Cap TR EUR

FI4000123179

ÙÙÙ
1,40

Euro

Finland

39

50 €

Tuotto %

Rahasto Indeksi

1 kk

3 kk

Vuoden alusta

1 vuosi

3 vuotta (p.a.)

5 vuotta (p.a.)

10 vuotta (p.a.)

0,64

2,53

6,09

2,25

14,89

7,45

1,61

4,45

6,92

-0,09

14,56

9,82

9,90

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 Norden Aktie EUR 53,1% VINX Benchmark Cap TR EUR 92,1%

Markkinakatsaus

Rahoitusmarkkinat olivat huhtikuussa kaikin olennaisin osin voimakkaasti heilahtelevassa 
sivuttaisliikkeessä. Sekä maailmanlaajuisen kysynnän että inflaation kehitykseen liittyy 
edelleen hyvin paljon epävarmuutta, ja ristiriitaisia signaaleja tulee sekä 
makrotaloudellisista indikaattoreista että yritysten tulosraporteista. Yhdysvaltain 
pankkijärjestelmään liittyvät huolet lievittyivät jonkin verran kuukauden aikana. Monet 
seikat viittaavat kuitenkin siihen, että Yhdysvalloissa luotonantoa kiristetään viime 
kuukausien myllerryksen seurauksena. Tämä tulee todennäköisesti vaikuttamaan kasvuun 
kielteisesti keskipitkällä aikavälillä. Makrotaloudelliset tiedot antavat tällä hetkellä 
ristiriitaisia signaaleja. Yhdysvalloissa työmarkkinat näyttävät hieman heikkenevän, kun 
taas kiinteistömarkkinat näyttävät vakautuvan. Atlantin tällä puolella teollisuustuotanto 
ja uudet tilaukset ovat yllättäneet positiivisesti, kun taas vähittäismyynti on jatkanut 
heikkenemistään. Myöskään inflaatiotiedot eivät anna yksiselitteistä kuvaa, vaikka monet 
merkit viittaavat siihen, että inflaatiopaineet ovat hellittämässä suhteellisen nopeasti 
useimmissa maissa. 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. 
Suhtaudumme edelleen suhteellisen optimistisesti markkinoiden kehittymiseen vuonna 
2023, vaikka riskejä on edelleen. Sekä osake- että korkomarkkinoiden suotuisan 
kehityksen jatkumisen kannalta keskeistä on inflaatiopaineiden hellittämisen jatkuminen, 
mikä vähentäisi sekä kuluttajien että yritysten epävarmuutta tulevasta korkokehityksestä 
ja todennäköisesti vauhdittaisi kasvua. Rahaston arvo laski kuukauden aikana euroissa 
mitattuna noin 0,6 %, mikä jäi jälkeen rahaston vertailuindeksistä. Viimeisten 12 
kuukauden aikana rahaston arvo on noussut 3,7 %, mikä ylittää vertailuindeksin 
kehityksen noin 2,7 %:lla. Suuntautuminen laatuyhtiöihin, joilla on hyvä kannattavuus, 
vakaa tase ja vahva kassavirta, on hyödyttänyt rahaston kehitystä suhteessa indeksiin. 
Huhtikuun tuottoihin vaikuttivat myönteisesti rahaston omistukset konepajateollisuus- ja 
rahoitusalalla. Volvo, Kone ja Investor tuottivat selvästi markkinakeskiarvoa paremmin 
vahvojen osavuosikatsausten jälkeen. Tätä vaikutusta heikensi kuitenkin joidenkin 
teknologiasektorin osakkeiden lasku – esimerkiksi Hexatronicin ja Nokian osakkeiden 
arvo laski jyrkästi odotettua vahvemmista ensimmäisen neljänneksen tuloksista 
huolimatta. Intrum, joka on rahaston pitkäaikainen sijoitus, menestyi heikosti sen 
jälkeen, kun sen tulos vuoden 2023 ensimmäiseltä neljännekseltä ei vastannut 
markkinoiden odotuksia. Yhtiö käynnisti kustannustasojen alentamisohjelman, jonka 
yhdessä luottomarkkinoiden vakautumisen kanssa pitäisi riittää palauttamaan 
markkinoiden luottamus yhtiön liiketoimintamalliin. Näemme osakkeessa edelleen suurta 
kurssipotentiaalia, mutta epäilijöiden vakuuttaminen vaatii luultavasti pari 
vuosineljännestä hyviä tuloksia.

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 96,6

Korkosijoitukset 0,0

Käteinen 3,4

Muut 0,0

Toimialat

%

Energia 3,6

Perusteollisuus 5,2

Teollisuustuotteet/-palv. 38,0

Kulutustavarat/-palv. 4,2

Päivittäistavarat 1,8

Terveydenhuolto 15,8

Rahoitus 22,7

IT 7,8

Kiinteistöt 1,0

Maat

%

Tanska 17,3

Suomi 21,4

Norja 5,6

Ruotsi 50,4

Sveitsi 2,1

Iso-Britannia 3,2

Parhaiten tuottavat sijoitukset 1 kk

Kontribuutio

Atlas Copco AB Class B

Investor AB Class B

Novo Nordisk A/S Class B

Volvo AB Class B

KONE Oyj Class B

Sampo Oyj Class A

Swedbank AB Class A

AstraZeneca PLC

Nordea Bank Abp

Coloplast A/S Class B

0,46

0,39

0,35

0,28

0,25

0,17

0,13

0,13

0,12

0,11

Heikoiten tuottavat sijoitukset 1 kk

Kontribuutio

Nokia Oyj

Hexatronic Group AB

Intrum AB

Boliden AB

UPM-Kymmene Oyj

Sandvik AB

Pandora A/S

Vestas Wind Systems A/S

DSV AS

Hexagon AB Class B

-0,52

-0,32

-0,20

-0,15

-0,14

-0,14

-0,12

-0,09

-0,09

-0,08

Kymmenen suurinta sijoitusta

% osuus
rahastosta

Novo Nordisk A/S Class B

Investor AB Class B

Volvo AB Class B

Nordea Bank Abp

Atlas Copco AB Class B

Assa Abloy AB Class B

Sandvik AB

Hexagon AB Class B

KONE Oyj Class B

Swedbank AB Class A

9,60

6,64

5,32

5,23

4,55

4,29

3,97

3,71

3,39

3,27

Salkkumuutokset

Liiketoiminta oli hiljaista kuukauden aikana. Lisäsimme omistusta Assa 
Abloyssa, jonka tulospotentiaalia markkinat mielestämme aliarvioivat. 
Osto rahoitettiin pääasiassa vähentämällä omistusta Alfa Lavalissa.

Riski-indikaattoriTunnusluvut 12 kk

Rahasto
+/-

Indeksi
Indeksi

Standardipoikkeama

Beta

Sharpen luku

Information Ratio

Tracking error (Aktiiviriski)

20,36

1,00

0,05

0,84

4,02

19,85

1,00

-0,09

0,00

0,51

0,00

0,14

4,02

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


