
Ålandsbanken Cash Manager B
As of 2019-05-31

Fonden förvaltas av Pontus Soramäki, 
erfarenhet inom branschen 18 år.

Investeringsprofil

Ålandsbanken Cash Manager är en kort 
räntefond som placerar i europeiska 
räntebärande värdepapper enligt en 
”bondpicking”-strategi, dvs med aktiva val 
av obligationer. Fondens medel placeras på 
ett sådant sätt att ränterisken inte 
överstiger ränterisken för en 12-månaders 
penningsmarknadsplacering.

Fondförvaltare

Fondfakta
Namn
Startdatum
Fondstorlek
Jämförelseindex
ISIN (B-andelsklass)
Morningstar Rating
Valuta
Årlig avgift
Registreringsland
Antal innehav
Minsta investering

Ålandsbanken Cash Manager B
2004-12-31

80 960 299,00
Euribor 3 Month EUR

FI0008808340
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Euro
0,45

Finland
53
50

Fondens rullande avkastning %

Fond Index

1 mån
3 mån
i år
1 år
3 år an.
5 år an.
10 år an.

0,08 -0,02
0,46 -0,07
0,92 -0,12
0,38 -0,35
0,31 -0,33
0,45 -0,17
1,94 0,30

Fondutveckling sedan start (Startvärde: 10 EUR)
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Ålandsbanken Cash Manager B 13,1 Euribor 3 Month EUR 11,9

Månadskommentar

I maj var fondens avkastning stadig, 0,08 %, trots att maj var en svår månad med tanke på 
företagsobligationer. Sedan början av året har fondens värde stigit med 0,92 %, vilket är 
betydligt bättre än snittavkastningen i fondklassen. Den positiva utvecklingen har påverkats 
av att efterfrågan på företagsobligationer har varit stor under hela början av året. Ökningen i 
riskpremierna i maj kompenserades delvis av de sjunkande räntorna. För närvarande utgår 
marknadens prissättning från en bedömning om att 3 mån. euribor är negativ minst till slutet 
av 2022, och i USA från en bedömning om att räntan sänks mer än tre gånger under följande 
tolvmånadersperiod.

Kontakta oss:
Finland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.fi
Åland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.ax

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet, fondens faktablad för investerare 
(KIID), samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och 
www.alandsbanken.ax. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för 
de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonder.

Ålandsbanken fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi strävar efter att beakta hanteringen av
miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.  

Source: Morningstar Direct
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Tillgångsallokering

%

Ränta 95,8

Kassa 4,2

Total 100,0

Ratingfördelning

%

AA 2,6

A 13,1

BBB 25,7

BB 9,4

B 2,1

Ingen Rating 47,2

Total 100,0

Landsallokering

%

Finland 44,6

Sweden 15,9

Norway 5,4

Irland 5,0

Tyskland 4,9

Övrigt 24,1

Total 100,0

Fördelning enligt förfallodatum

% av
fonden

1-3 Yr %

3-5 Yr %

5-7 Yr %

7-10 Yr %

10-15 Yr %

15-20 Yr %

20-30 Yr %

30+ Yr %

63,16

4,52

5,48

0,00

0,00

0,00

2,14

0,00

I maj deltog fonden inte i några nyemissioner. Utbudet 
omfattade främst företagsobligationer med en längre löptid. 
Dessutom hade några kortare obligationer enligt vår åsikt en 
alltför låg avkastning, vilket ofta innebär en nollavkastning. 
Därför fokuserade investeringarna under månaden på 
marknaden för företagscertifikat i Finland och fonden köpte 
några nya lån på sekundärmarknaden.   Vi är mycket selektiva 
vad gäller investeringar eftersom räntorna blir allt mer negativa. 
Den förväntade avkastningen från fonden har dock varit klart 
positiv genom nya investeringar och ökade riskmarginaler. 
Dessutom har fonden många obligationer som har förfallit eller 
förfaller till betalning inom kort. Centralbankernas kommentarer 
om ekonomin har varit mycket återhållsamma och en 
uppgörelse i handelskriget verkar inte vara nära. Därför kommer 
räntorna att vara låga under lång tid framöver.

Portföljaktivitet

RiskindikatorRisk 3 år annualiserat
Investering +/- Index Index

Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

0,02

0,00

0,34

1,93

0,33

0,32

0,33

Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera riktigheten 
i denna information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit genom beslut grundat på material i föreliggande publikation. Innehållet i denna 
publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Ålandsbanken att före spridningen för egen del handla i de 
värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betrakta som marknadsföringsmaterial och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av flera källor för 
ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i 
värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare. Tänk på att placeringar i värdepapper 
alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. En investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela 
det insatta kapitalet. Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Det är inte tillåtet att sprida publikationen i USA eller i något annat land där det enligt 
landets regler råder förbud mot sådan spridning. Ålandsbanken står under finska Finansinspektionens tillsyn.

Top 10 Innehav

% av fonden Kupong % Förfallodatum

Bank of Ireland 4,25% 11.06.2024/19 3,80% 4,25% 2024-06-11
Oma Säästöpankki Oy FRN 03.04.2020 3,11% 0,61% 2020-03-04
Volvo Treasury FRN 08.02.2021 3,10% 0,00% 2021-02-08
Pirelli & C Spa FRN 26.09.2020 3,04% 0,00% 2020-09-26
Sagax Ab FRN 09.09.2020 2,55% 3,50% 2020-09-09
Outokumpu 3,25% 26.02.2020 2,50% 3,25% 2020-02-26
OP Corporate Bank FRN 22.05.2021 2,49% 0,17% 2021-05-22
Natwest markets PLC FRN 27.9.2021 2,48% 0,00% 2021-09-21
Huhtamäki FC 30.09.2019 2,47% 0,00% 2019-09-30
FC Stockmann 20.06.2019 2,47% 0,00% 2019-06-20

Source: Morningstar Direct


