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Ansvarig portföljförvaltare

Fondens portfölj förvaltas av RBC Global Asset 
Management (UK) Ltd.

Placeringsinriktning

Ålandsbanken Global Aktie är en aktivt förvaltad 
aktiefond som investerar globalt i aktier. Fonden 
erbjuder ett effektivt sätt att diversifiera placeringar 
på olika marknader. Fondens målsättning är att 
genom aktiv förvaltning dra nytta av konjunkturerna 
i olika länders ekonomier och branscher.
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Ålandsbanken Global Aktie B
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Finland
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Avkastning %

Fond Index
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-0,39

-0,84

3,17

-6,43

9,12

6,93

7,12

-0,18

-0,08

5,22

-2,47

11,76

8,98

9,84

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.
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Ålandsbanken Global Aktie B 110,3% MSCI ACWI NR EUR 194,0%

Marknadsöversikt

På den globala aktiemarknaden inleddes månaden med en viss oro över de möjliga 
konsekvenserna av turbulensen inom den amerikanska regionala banksektorn, vilket 
skapade förväntningar relaterade till resultaten för första kvartalet som började med de 
största amerikanska bankerna som vanligt. Nyheterna var på det stora hela lugnande i 
och med att insättningarna i dessa banker ökade när investerare flyttade medel till 
företag som ansågs ha starkare franchiseavtal. Det blev dock tydligt att även om takten i 
inlåningsflödet hade avtagit, så fanns det fortfarande särskilda orosmoment; till exempel 
First Republic Bank rapporterade över 100 miljarder dollar i bruttoutflöde av insättningar 
under kvartalet. Teknologiföretagen reagerade på ett ökande fokus på AI och de företag 
som anses kunna tjäna pengar på AI hade en positiv kursreaktion. För företag för vilka AI 
antingen leder till extra kostnader eller motgångar gick det sämre. 
Konsumentproduktföretagen utvecklades väl, eftersom kunderna visade att de 
fortfarande var villiga att acceptera prishöjningar. Resultaten av PMI-undersökningen 
indikerade en försvagad industriaktivitet i USA till följd av lagerminskning. Kina 
rapporterade en BNP-tillväxt på 4,5 %, vilket på det stora hela var i linje med 
marknadens förväntningar men under de nivåer som i allmänhet sågs före pandemin. 
Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen fluktuerade inom ett smalt 
handelsintervall då konsensus bildades om att Fed sannolikt en sista gång skulle höja 
räntorna med 25 punkter. OPEC+ tillkännagav en produktionsminskning på 1 miljon fat 
per dag, vilket fick priset på Brent-olja att initialt stiga med 5 dollar till 85 dollar, även om 
oron för en inbromsning i den globala ekonomin ledde till att uppgången avstannade 
under månaden. Indexutvecklingen leddes av mer defensiva sektorer – dagligvaror och 
hälsovård – men även energi presterade positivt efter nyheterna om en lägre OPEC-
produktion. De mer cykliska sektorerna såsom material, IT och sällanköpsvaror 
presterade sämre.

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 
(PRIIP KID), 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.  
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Tillgångsallokering

%

Aktier 99,4

Ränta 0,0

Kassa 0,6

Övrigt 0,0

Total 100,0

Sektorexponering

%

Finans 22,1

Informationsteknik 17,1

Dagligvaror 14,6

Sällanköpsvaror/-tjänster 13,5

Hälsovård 13,3

Teleoperatörer 9,1

Industrivaror/-tjänster 6,7

Fastigheter 3,6

Total 100,0

Landsfördelning

%

USA 66,9

Belgien 5,9

Hong Kong 5,1

Taiwan 4,3

Schweiz 3,9

Frankrike 3,8

Tyskland 3,2

Singapore 2,8

Japan 2,1

Nederländerna 2,0

Total 100,0

Bäst avkastande innehav 1 mån

Bidrag

Roche Holding AG

Microsoft Corp

PepsiCo Inc

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

UnitedHealth Group Inc

JPMorgan Chase & Co

Alphabet Inc Class A

Morgan Stanley

Visa Inc Class A

AIA Group Ltd

0,30

0,30

0,15

0,15

0,13

0,10

0,08

0,07

0,07

0,06

Svagast avkastande innehav 1 mån

Bidrag

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

Deere & Co

Nidec Corp

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Danaher Corp

T-Mobile US Inc

NVIDIA Corp

The Estee Lauder Companies Inc Class A

Prologis Inc

TJX Companies Inc

-0,52

-0,37

-0,25

-0,22

-0,12

-0,10

-0,08

-0,05

-0,04

-0,04

Fondens 10 största innehav

% av
fonden

Microsoft Corp

Anheuser-Busch InBev SA/NV

UnitedHealth Group Inc

PepsiCo Inc

AIA Group Ltd

Alphabet Inc Class A

Morgan Stanley

Visa Inc Class A

TJX Companies Inc

T-Mobile US Inc

6,54

5,86

5,46

5,24

5,05

4,81

4,55

4,40

4,31

4,29

Portföljaktivitet

Vi tog positioner i Salesforce, det tredje största mjukvaruföretaget i 
världen enligt börsvärde och fjärde största enligt omsättning. Vi 
finansierade dessa investeringar genom att sälja ut innehavet i 
Danaher, eftersom företaget håller på att dela upp ett dotterbolag. Vi 
sålde vår position i Nidec, den japanska elmotortillverkaren, eftersom 
företaget har motvind på sina slutmarknader som vi dock anser att är 
övergående. Slutligen sålde vi vår position i det USA-noterade 
onlinemäklarföretaget Chares Schwab som hade problem relaterade 
till kontanter.

RiskindikatorNyckeltal 12 mån

Investering +/- Index Index

Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

16,11

0,91

-0,58

-0,85

6,54

15,86

1,00

-0,29

0,00

0,25

-0,09

-0,29

6,54

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.


