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Rahaston hoidosta vastaa Niklas Wellfelt. Uusi 
salkunhoitaja 1. Helmikuuta 2018 alkaen. 

Sijoituspolitiikka

Ålandsbanken Premium 70 on offensiivinen 
varainhoitorahasto, joka sijoittaa 
kansainvälisesti korkoa tuottaviin 
arvopapereihin sekä osakkeisiin. Normaalissa 
markkinatilanteessa rahaston varoista 30 % 
sijoitetaan korkoa tuottaviin arvopapereihin ja 
70 % osakkeisiin.

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 70 B

1998-10-23

25 022 790,00

FI0008805015
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1,88

Finland

12

50

Tuotto (%)

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

-5,16
-3,95
-5,85
-7,32
-1,21
1,31
4,74

* 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 70 B 16,1

Kuukausikommentti
Meneillään on Yhdysvalloissa kesällä 2009 alkaneen suhdanteiden elpymisen loppuvaihe. 
Suhdannenousun kypsyessä myös kasvuvauhti hidastuu. Rahoituskriisin 2007–2009 jälkeen 
taloudessa oli runsaasti vapaita resursseja, mikä tarkoitti, että kasvu oli monien vuosien ajan 
mahdollista kasvavan kysynnän tahtiin ilman kapasiteettirajoitusten aiheuttamia ongelmia. Nyt 
suurin osa näistä vapaista resursseista on käytössä. On syytä korostaa, että vuonna 2019 
tapahtuva kasvun hidastuminen ei johdu heikosta kysynnästä. Päinvastoin, ennätysmäisen pieni 
osa yrityksistä ilmoittaa vähäisen kysynnän rajoittavan tuotantoa. Ammattitaitoisen työvoiman 
puute on pääasiallinen ongelma.  Huomaamme kuitenkin, että kolmas vuosineljännes on ollut 
Euroopan autoteollisuudelle varsin heikkoa aikaa, todennäköisesti pakokaasujen puhdistusta 
koskevien uusien säännösten (WLTP) vuoksi, mutta todennäköisesti ala elpyy selvästi jo tällä 
vuosineljänneksellä.
Jyrkät laskut osakemarkkinoilla sekä osakkeiden ja riskiluottojen ylipainotus rahastoissamme 
tekivät lokakuusta absoluuttisin luvuin heikon kuukauden. Suhteellisesti katsoen oli ilmeistä, että 
monilla salkunhoitajilla oli lokakuussa ongelmia saavuttaa tuottoa. Premium-rahastot kehittyivät 
kuukauden aikana 0,7‒0,9 prosenttiyksikköä heikommin kuin vertailuindeksimme, kun taas 
vertailuindeksimme laskivat riskiluokasta riippuen 2‒4,5 %. Ruotsin kruunun eurokurssi pysyi 
kuukauden aikana suhteellisen vakaana, joten tuotot poikkesivat vain vähän käytettäessä 
mittausvaluuttana kruunuja tai euroja. Korkojen puolella riskiluottoihin (High Yield) keskittynyt 
yritysvelkakirjarahastomme kehittyy edelleen suhteellisesti mitattuna hyvin, vaikka absoluuttinen 
tuotto jäi lokakuussa negatiiviseksi. 
Rahoitusmarkkinoiden myllerryksestä huolimatta suhdannekuva on edelleen hyvä. Suotuisa 
kysyntätilanne ja hyvät tulosraportit, työvoiman puute ja vahvat taseet viittaavat siihen, että 
yritysten tulisi lähivuosina tarmokkaammin lisätä investointejaan kapasiteetin kasvattamiseen ja 
pidentää näin noususuhdanteen kestoa. Tällaisella näkymällä on hyvät edellytykset tukea 
osakemarkkinoita vielä useina perättäisinä vuosineljänneksinä. Tiedämme kuitenkin, että olemme 
suhdannekierron loppuvaiheessa, mikä toisinaan tarkoittaa hintojen suurempaa vaihtelua sekä 
osake- että korkomarkkinoilla. Tätä osoittaa myös viime kuukauden aikana tapahtunut kehitys. 
Osakemarkkinoiden jyrkkien kurssilaskujen jälkeen arvostukset ovat pörssissä houkuttelevia, 
mutta jatkossa ennen kaikkea voittojen hyvä kehitys saisi pörssikurssit nousuun. Talouden 
nousukauden lopulla markkinat muuttuvat tavallisesti yhä varovaisemmiksi siinä, kuinka korkealle 
voittoon perustuvien arvostuskertoimien sallitaan nousta, mikä jo sinänsä korostaa hyvän 
voittojen kasvun tarvetta.

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 KorkojakaumaOsakejakauma

Top 5 Positiivinen tuottokontribuutio (1 kk)

Kontribuutio

Ålandsbanken Cash Manager B

Ålandsbanken Euro Bond B

Ålandsbanken Euro High Yield B

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

-0,01

-0,01

-0,02

-1,37

-1,64

Top 5 Negatiivinen tuottokontribuutio (1 kk)

Kontribuutio

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Euro High Yield B

Ålandsbanken Euro Bond B

-2,90

-1,64

-1,37

-0,02

-0,01

Suurimmat sijoitukset
% osuus

rahastosta

Cash

S&P500 Emini Fut Dec18

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Europe Value B

United States Treasury Notes

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

Ålandsbanken Euro Bond B

Omxs30 Ind Future Nov18

mini MSCI Emerging Markets Index Futures Dec18

Ålandsbanken Euro High Yield B

15,92

14,12

13,95

13,80

12,33

8,00

5,83

4,74

2,94

2,93

Salkkumuutokset
Liioiteltujen kurssilaskujen jälkeen lokakuussa nostamme taktisesti osakkeiden 
painoa kasvattamalla sijoituksia Yhdysvaltoihin ja Pohjoismaihin. 
Osakemarkkinat hinnoittelevat tavallisesti enemmän laskuja kuin niitä toteutuu, 
ja arviomme mukaan pörssien arvostus on marraskuun alussa aivan liian 
pessimistinen.  
Toteamme useiden tunnettujen pohjoismaisten konepajayhtiöiden arvostusten, 
yleisesti vahvoista osavuositilinpäätöksistä ja optimistisista 
tulevaisuudennäkymistä huolimatta, olevan niiden historialliseen keskiarvoon 
verrattuna yli kaksi vakiopoikkeamaa alhaisempia. Markkinoiden hinnoittelu 
vastaa tuottojen laskuodotuksia, jotka ovat samaa suuruusluokkaa kuin 
rahoituskriisin ja eurokriisin yhteydessä. Meidän on vaikea ymmärtää näin 
negatiivista suhdannekuvaa, ja pidämme markkinoiden äärimmäisen heikkoa 
riskihalukkuutta hyödyntämisen arvoisena tilaisuutena tehdä sijoituksia. 
Arvioimme kuitenkin kehitystä jatkuvasti voidaksemme nopeasti mukauttaa 
sijoituksiamme.

Riski-indikaattoriRiskitunnusluvut (3 vuotta p.a.)
Standardipoikkeama

Beta

Sharpen luku

Information Ratio

Tracking error (Aktiiviriski)

7,90

-0,88

4,86

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


