Ålandsbanken Premium 50 B
As of 30-04-2021

Vastaava salkunhoitaja

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

-20%

Ålandsbanken Premium 50 B

Rahaston sijoituspolitiikka
Ålandsbanken Premium 50 on tasapainoinen
varainhoitorahasto,
joka
sijoittaa
kansainvälisesti
korkoa
tuottaviin
arvopapereihin sekä osakkeisiin. Normaalissa
markkinatilanteessa rahaston varoista 50 %
sijoitetaan korkoa tuottaviin arvopapereihin ja
50 % osakkeisiin. Rahasto voi myös sijoittaa
vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Rahaston tiedot
Ålandsbanken Premium 50 B

Rahaston nimi

2006

01-12-2005

Rahaston aloituspäivä
Rahaston koko

212 375 956 €

ISIN (B-osuussarja)

FI0008809934

Morningstar-rating

ÙÙÙ

Juoksevat kulut

1,50

Valuutta

Euro

2011

2016

2021

66,6%

Markkinakatsaus
Pääomamarkkinat kehittyivät edelleen positiivisesti huhtikuun aikana. Monien
alueiden makrotalousluvut yllättävät myönteisesti, mikä yhdessä vahvojen
yritysraporttien kanssa lisäsi riskinottohalukkuutta. Voimakkaasti nousevista
raaka-ainehinnoista ja monien yritysten kuluttajahintojen korotuksista antamista
viitteistä huolimatta markkinakorot pysyivät enimmäkseen vakaina kuukauden
aikana. Tätä selittää osittain se, että sekä USA:n että Euroopan keskuspankki on
tuonut selkeästi julki, että niiden näkemyksen mukaan kiihtyvä inflaatio on
väliaikainen ilmiö. Yritysten tulokset vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana
ovat ylittäneet analyytikkojen odotukset selvästi. Kun voittokertoimet monilla
markkinoilla ovat historiallisen korkealla, tarvitaan kurssien nousukäyrän
jatkumiseen vahva voitonkasvu. Rahaston arvo kehittyi positiivisesti ja ylitti
kuukauden aikana vertailuindeksinsä. Vertailussa muihin samantyyppisiin
rahastoihin tuotto oli toimialan keskiarvoa parempi. Allokointi, eli salkun jakauma
varallisuuslajien kesken, vaikutti tuottoon kaiken kaikkiaan positiivisesti, kun
ylipaino oli osakkeissa. Myös osakkeiden alueellinen jakauma, jossa kehittyviä
markkinoita (EM) alipainotettiin, vaikutti tuottoon positiivisesti. Koroissa
korkeamman luottoriskin (HY) yritysvelkakirjojen ylipainotus vaikutti positiivisesti.
Osakkeiden ja korkojen arvopaperivalinnat vaikuttivat tuottoon neutraalisti.

Finland

Rekisteröintimaa
Sijoitukset yhteensä (kpl)

207
50

Minimimerkintä

Tuotto %
1 kk

1,65

3 kk

7,52

Vuoden alusta

7,76

1 vuosi

24,14

3 vuotta (p.a.)

6,65

5 vuotta (p.a.)

4,20

10 vuotta (p.a.)

3,20

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

Nordic Semiconductor ASA

0,32

SKF AB B

-0,13

Amazon.com Inc

0,19

KONE Oyj Class B

-0,06

Novo Nordisk A/S B

0,17

Intel Corp

-0,06

Hexatronic Group AB

0,15

Kitron ASA

-0,05

Carlsberg A/S B

0,14

Fjordkraft Holding ASA Ordinary Shares

-0,05

Kymmenen suurinta sijoitusta

Salkkumuutokset
Riskipitoisten varallisuuslajien voimakas elpyminen kuluneen
vuoden on nähdäksemme johtanut jonkinasteiseen
yliarvostukseen osakemarkkinoilla, huolimatta positiivisista
perusedellytyksistä, kuten matalista, joskin noususuuntaisista
koroista ja nopean voittojen kasvun odotuksista. Kuukauden
aikana emme muuttaneet allokointia osakkeiden ja korkojen
välillä. Korkomarkkinoiden positioinnissa säilytimme luottojen
suuren osuuden. Osakkeissa noudatimme suhteellisen neutraalia
alueellista allokointia, mutta niissä odotamme, että talouden
uudelleen avautuminen vuoden 2021 alkupuoliskolla vaikuttaa
Euroopassa selkeän myönteisesti.

Tunnusluvut 12 kk

% osuus
rahastosta
Euro Stoxx 50 Future June 21

2,69

E-mini Russell 2000 Index Future June 21

2,40

MSCI Emerging Markets Index TAS Future June 21

2,30

Novo Nordisk A/S B

1,63

Fastighets AB Balder (publ) 0.01125%

1,29

E-mini S&P 500 Future June 21

1,26

Investor AB B

1,19

Apple Inc

1,12

Intrum Ab 0.04875%

1,05

Amazon.com Inc

0,91

Riski-indikaattori

Standardipoikkeama

9,63

Beta

1,19

Sharpen luku

3,24

Information Ratio

3,14

Tracking error (Aktiiviriski)

4,29

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

