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Fonden förvaltas av Marcus Lundqvist, 
erfarenhet inom branschen 19 år.

Placeringsinriktning

Ålandsbanken Europe Value är en aktivt 
förvaltad fond aktiefond som placerar på de 
europeiska aktiemarknaderna. Genom 
branschallokering och företagsval strävar 
fonden efter att hitta bra men undervärderade 
bolag. I ett normalläge har fonden minst 90% 
av sina tillgångar placerade i aktier. 

Ansvarig portföljförvaltare

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

Ålandsbanken Europe Value B
01-06-2001

65 432 583 €
MSCI Europe NR EUR

FI0008805031
ÙÙ
1,40
Euro

Finland
68

50 €

Avkastning %

Fond Index

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

0,22
8,21

-11,18
-4,24
-1,91
-0,67
3,40

-1,37
4,65

-14,03
-7,06
0,17
0,23
5,91

Historisk utveckling är inte en garanti för framtida 
avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fond och index, utveckling % sedan start
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Ålandsbanken Europe Value B 15,8 MSCI Europe NR EUR 16,6

Marknadsöversikt

Världens aktiemarknader var överlag oförändrade i juli medan utvecklingen på 
enskilda marknader varierade. I USA och Norden lyfte börsen medan 
utvecklingen i Eurozonen och Asien var mer dämpad. Ränte- och 
kreditmarknaden har i allmänhet präglats av fortsatt styrka med stöd av 
centralbankernas interventioner. Obligationsräntor i USA pressades till nya 
lägstanivåer och kreditspreadar minskade ytterligare. Makroekonomiska data 
fortsätter att förbättras om än från låga nivåer. Bolagens delårsrapporter 
rapporterades klart bättre än befarat och det är tydligt att många företag lyckats 
anpassa kostnader till en lägre efterfrågan i spåren av coronapandemin. 
Aktiemarknaderna framstår generellt som något högt värderade och det krävs en 
fortsatt positiv utveckling för bolagsvinsterna för att ge stöd för fortsatta 
uppgångar. Europabörsen fortsatte att stiga första delen av juli för att sedan falla 
tillbaka och stänga svagt på minus. Indexet drevs av sektorerna basindustri, 
infrastruktur och IT. Fonden fortsatte under månaden att prestera bättre än sitt 
jämförelseindex. Bästa sektorer för fonden var industri och energi. Inom industri 
bidrog övervikten i Intrum, Vestas Wind och Kion medan framförallt vår övervikt i 
Neste bidrog starkt till avkastningen inom energi. De bolag som utvecklades bäst 
i fonden under månaden var Intrum, Vestas Wind och Kion. De sämsta bolagen 
var Banco Santander och Lloyds Bank.

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
%

Aktier 97,5

Ränta 0,0

Kassa 2,5

Övrigt 0,0

Total 100,0

Sektorexponering
%

Industrivaror/-tjänster 16,1
Finans 15,4
Hälsovård 14,6
Informationsteknik 13,1
Dagligvaror 11,6
Sällanköpsvaror/-tjänster 8,8
Material 8,0
Fastigheter 3,5
Energi 3,5
Kraftförsäljning 3,0
Other 2,3
Total 100,0

Landsfördelning
%

Frankrike 24,3
Tyskland 16,8
Schweiz 13,5
Finland 9,7
Storbritannien 9,1
Sverige 7,1
Nederländerna 5,9
Danmark 5,6
Other 8,2
Total 100,0

Bäst avkastande innehav 1 mån

Bidrag

Neles Corp

Intrum AB

Vestas Wind Systems A/S

KION GROUP AG

Neste Corp

Sika AG Registered Shares

Unilever NV

SAP SE

KONE Oyj Class B

Nordea Bank Abp

0,44

0,28

0,26

0,19

0,16

0,16

0,14

0,14

0,13

0,13

Svagast avkastande innehav 1 mån

Bidrag

ASML Holding NV

Total SE

Vinci SA

Novartis AG

UPM-Kymmene Oyj

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

Banco Santander SA

Roche Holding AG Dividend Right Cert.

CIE Automotive SA

AXA SA

-0,25

-0,17

-0,16

-0,15

-0,13

-0,13

-0,13

-0,12

-0,12

-0,12

Fondens 10 största innehav
% av

fonden
Nestle SA
AstraZeneca PLC
Sanofi SA
Novo Nordisk A/S B
ASML Holding NV
Unilever NV
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
Allianz SE
SAP SE
Sampo Oyj Class A

4,99
3,23
3,21
2,97
2,66
2,45
2,40
2,26
2,19
2,12

Portföljaktivitet
Vi har under månaden valt att ligga relativt stilla och avvaktat hur våra bolag 
i portföljen rapporterat sina Q2 resultat. Våra portföljinnehav har så här långt 
rapporterat bra. Vi har ökat vikten i Atos, SAP och Metso medan vi minskat 
vikten i LVMH, Kone och Neste under månaden. Det bolag som har lämnat 
portföljen under månaden är Neles. Fonden är fortsatt överviktade cykliska 
sektorer som industri och IT då ekonomisk statistik samt stimulansåtgärder 
ger stöd. Fonden är underviktade dagligvaror, operatörer, infrastruktur och 
energi eftersom vi fortfarande ser de cykliska sektorerna som mer attraktiva.

RiskindikatorNyckeltal 12 mån

Investering +/- Index Index

Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

27,05

1,00

-0,14

0,00

26,63

0,97

-0,02

1,07

3,74

-0,42

-0,03

0,13

3,74

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.

Source: Morningstar Direct


