
Ålandsbanken Premium 100 Global
As of 2018-11-30

Rahaston hoidosta vastaa Ålandsbankenin 
Rahastoyhtiön Osakeryhmä. Uusi salkunhoitaja 
1. Helmikuuta 2018 alkaen. 

Sijoituspolitiikka

Ålandsbanken Premium 100 on aktiivisesti 
hoidettu rahasto joka sijoittaa osakkeisiin 
maailman-laajuisesti. Normaalissa
markkinatilanteessa rahaston varoista 100 % 
sijoitetaan  osakkeisiin mutta 
markkinanäkemyksestämme riippuen osake-
paino voi vaihdella 90- ja 100 % välillä.

Salkunhoitaja

Rahaston tiedot
Rahaston nimi

Rahaston aloituspäivä

Rahaston koko (EUR)

ISIN-koodi

Morningstar-rating

Juoksevat kulut (p.a.)

Rekisteröintimaa

Sijoitukset yhteensä (kpl)

Minimimerkintä

Ålandsbanken Premium 100 Gbl Aktie B

2017-06-07

916 196 556,00

FI4000252317

2,00

Finland

123

10

Tuotto (%)

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

0,64
-4,76
-7,15
-7,09

* Vertailuindeksin koostumus:
28% Morningstar Nordic NR EUR
21 % Morningstar Eurozone NR EUR
14 % Morningstar US Large-Mid Cap TR USD
7 % Morningstar EM NR EUR
30 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Tuotto toiminnan alusta (Lähtöarvo: 10 EUR)
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Ålandsbanken Premium 100 Gbl Aktie B 9,1

Kuukausikommentti

Osakemarkkinat elpyivät hieman marraskuussa, mutta kasvava huoli globaalista kasvusta 
pysyi hallitsevana teemana. Sijoittajien riskihalukkuus oli edelleen vähäinen, mikä johtui 
heikkojen makrotalouslukujen lisäksi myös poliittisen ympäristön levottomuudesta. 
Brexit-neuvottelut, öljyn hinnan lasku, Italian budjettineuvottelut ja ennen kaikkea 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakonflikti kasvattivat kaikki epävarmuutta. 
Kuukauden loppua kohti mielialoissa oli havaittavissa tiettyä kohenemista Yhdysvaltain 
keskuspankin ilmoitettua koronnostojen mahdollisesta hidastamisesta jatkossa.
Kehittyvät markkinat olivat alueista vahvimpia, ja euroissa mitattuna ne nousivat 4 %. 
Myös Yhdysvallat oli vahva, ja se nousi 2 %. Heikommin tuottivat Pohjoismaat, joiden 
kurssit laskivat yhteensä 2 %, ja Eurooppa, jonka kurssit laskivat 1 %. Alueiden tavoin 
tuotoissa oli suuria vaihteluita myös toimialoittain. Vahvinta tuotto oli ennen kaikkea 
defensiivisillä toimialoilla, kuten terveydenhoidossa ja päivittäistavaroissa, kun taas 
sykliset toimialat, kuten energia, materiaalit ja tietotekniikka, tuottivat heikoimmin. 
Yksittäisistä yhtiöistä rahaston tuottoa paransivat eniten Caterpillar ja Delta Airlines 
Yhdysvalloissa, Ahold ja GlaxoSmithKline Euroopassa ja Danske Bank ja Novo Nordisk 
Pohjoismaissa. Apple, Volvo ja UPM olivat heikkoja omistuksia ja pienensivät tuottoa 
eniten.
Rahasto kehittyi hieman vertailuindeksiään paremmin. Alueellisen allokoinnin vaikutus oli 
neutraali, kun Yhdysvaltojen ylipainotus hyödytti meitä mutta kehittyvät markkinat 
vaikuttivat negatiivisesti. Alueellisesti osakevalinnat tuottivat lisäarvoa, kun ennen kaikkea 
Eurooppa ja Pohjoismaat erottuivat positiivisesti. Pohjoismaissa toimialakohtainen 
allokointi vaikutti myönteisesti, ja tämä johtui etenkin materiaalien ja energian 
alipainotuksesta. Euroopan osalta osakevalintojen vaikutus tuottoon oli positiivinen. 
Tässä suhteessa muista erottuivat lähinnä positiomme Aholdissa ja GlaxoSmithKlinessa 
sekä teleoperaattoreissa Deutsche Telekom ja British Telecom.
Suhtaudumme myönteisesti osakemarkkinoihin 6‒12 kuukauden aikavälillä 
houkuttelevien arvostusten ja suhteellisen hyvän tuloskehityksen vuoksi. Tämän 
näkyminen osakekursseissa edellyttää kuitenkin ennakoivien indikaattoreiden 
vakiintumista, minkä arvioidaan tapahtuvan vasta vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. 
Rahaston keskittyminen laatuyhtiöihin, joiden arvostukset ovat kohtuulliset, on ennallaan.

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. 

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

Source: Morningstar Direct
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Allokaatio Osakejakauma

Top 5 Positiivinen tuottokontribuutio (1 kk)

Kontribuutio

Novo Nordisk A/S B

Caterpillar Inc

X MSCI Emerging Markets ETF 1C

Koninklijke Ahold Delhaize NV

Delta Air Lines Inc

0,26

0,17

0,16

0,15

0,12

Top 5 Negatiivinen tuottokontribuutio (1 kk)

Kontribuutio

Apple Inc

UPM-Kymmene Oyj

Equinor ASA

Volvo AB B

Tieto Corp

-0,30

-0,27

-0,19

-0,14

-0,10

Suurimmat sijoitukset
% osuus

rahastosta

S&P500 Emini Fut Dec18

OMX Stockholm 30 Index Dec18

X MSCI Emerging Markets ETF 1C

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Apple Inc

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

Wells Fargo & Co

Alphabet Inc Class C

Sanofi SA

8,12

4,63

3,58

3,26

2,36

2,32

1,86

1,78

1,75

1,74

Salkkumuutokset

Olemme kuukauden aikana lisänneet osakkeiden painotusta 
Yhdysvalloissa ja supistaneet sitä Euroopassa. Suurimmat ostot 
olivat Amazon, Wells Fargo ja Microsoft. Myynnit koskivat 
suurimmaksi osaksi Investoria ja Novo Nordiskia.

Riski-indikaattoriRiskitunnusluvut (3 vuotta p.a.)
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

Source: Morningstar Direct


