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Fonden förvaltas av Pontus Soramäki, erfarenhet 
i branschen 24 år.

Placeringsinriktning

Ålandsbanken Kort Företagsränta är en kort 
räntefond som placerar i europeiska 
räntebärande värdepapper enligt en ”bond 
picking”-strategi, d.v.s. med aktiva val av 
obligationer.

Ansvarig portföljförvaltare

Fondfakta

Namn

Startdatum

Fondstorlek

Jämförelseindex

ISIN (B-andelsklass)

Morningstar Rating

Valuta

Årlig avgift

Registreringsland

Antal innehav

Minsta investering

Ålandsbanken Kort Företagsränta

31-12-2004

303 083 359 €

Not Benchmarked

FI0008808340
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Euro

0,45

Finland

137

50 €

Avkastning %

1 mån

3 mån

i år

1 år

3 år an.

5 år an.

10 år an.

0,34

0,76

1,26

0,38

1,59

0,30

0,48

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 Kort Företagsränta 33,0%

Marknadsöversikt

De finansiella marknaderna rörde sig i allt väsentligt sidledes under stor volatilitet under april.
Osäkerheten kring både utvecklingen för global efterfrågan samt inflation är fortsatt hög, 
även om mycket tyder på att inflationstrycket dämpas relativt snabbt. Kreditgivningen i USA 
kommer sannolikt att stramas åt till följd av turbulensen i amerikanska banksystemet. Ett 
globalt aktieindex steg marginellt under månaden, mätt i EUR. Europa och Norden fortsatte 
att utvecklas klart bättre än USA, inte minst till följd av en svagare dollar. Marknadsräntorna 
var i stort sett stabila. I vanlig ordning medförde företagsrapporterna för 1Q23 hög volatilitet i 
enskilda aktier, även om helhetsintrycket av rapporterna är något starkare än befarat. 
Ålandsbanken Kort Företagsränta vann i april det prestigefyllda Refinitiv Lipper Fund Awards-
priset för den bästa korträntefonden i Norden under den senaste treårsperioden. Under 
månaden fluktuerade de längre räntorna uppåt på grund av oron för inflation och nedåt på 
grund av rädslan för recession, medan euriborräntorna fortsatte att stiga. Den snabba och 
aggressiva uppgången i räntenivån fortsätter att överskugga särskilt bank- och 
fastighetssektorn. De finansiella förhållandena kommer att stramas åt till följd av den ökande 
försiktigheten och regleringen inom banksektorn. Effekten av denna åtstramning motsvarar 
redan i sig en räntehöjning på minst 25 punkter, så man kan redan se toppen av 
räntehöjningarna. Fondens värde steg i april med 0,34 % och överträffade helt klart både 
fondklassen och indexet.

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

%

Ränta 94,1

Kassa 5,9

Total 100,0

Ratingfördelning

%

AAA 2,4

AA 4,8

A 17,0

BBB 36,5

BB 6,5

Ingen Rating 32,9

Total 100,0

Landsallokering

%

Finland 45,6

Sverige 12,0

Nederländerna 9,3

Danmark 8,0

Förenta staterna 7,2

Övrigt 18,0

Total 100,0

Fördelning enligt förfallodatum

1-3 Yr %

3-5 Yr %

5-7 Yr %

7-10 Yr %

10-15 Yr %

15-20 Yr %

20-30 Yr %

30+ Yr %

57,28

3,27

2,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

I april fick fonden en hel del nya teckningar, och de förvaltade 
tillgångarna i fonden översteg återigen gränsen på 300 miljoner euro. 
Till följd av de många förfallande obligationerna och nettoteckningarna 
deltog fonden i fyra emissioner av företag med starkt IG-kreditbetyg. 
Fonden investerade också på andrahandsmarknaden genom att öka 
innehavet i bland annat Nokia och TVO samt finska och danska 
statsobligationer. Nya investeringar på företagscertifikatsidan var Elisa 
och Sandvik. Fondens genomsnittliga kreditbetygsprofil var 
fortsättningsvis ett starkt BBB under månaden. Under månaden 
förlängdes durationen, som mäter ränterisken, marginellt, och vid 
månadsskiftet var den 0,57.

Portföljaktivitet

RiskindikatorNyckeltal 12 mån

Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

0,68

-1,87

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.

Fondens 10 största innehav

% av fonden Kupong % Förfallodatum
Kingdom of Denmark 2,5% 18.11.2024 1,65 % 2,500 % 18.11.2024
RFGB 2% 15.04.2024 1,63 % 2,000 % 15.04.2024
Oma Säästöpankki FRN 19.05.2025 1,46 % 3,403 % 19.05.2025
Mowi ASA FRN 12.06.2023 1,46 % 5,098 % 12.06.2023
Fingrid 3,5% 03.04.2024 1,41 % 3,500 % 03.04.2024
Företagscertifikat UPM-Kymmene 8.5.2023 1,32 % 0,000 % 08.05.2023
Pohjolan Voima 1,75% 08.06.2023 1,29 % 1,750 % 08.06.2023
S-Pankki FRN 04.04.2025 1,29 % 3,788 % 04.04.2025
Teollisuuden Voima 2 % 08.05.2024 1,25 % 2,000 % 08.05.2024
LokalTapiola Finance FRN 03.06.2024 1,22 % 4,183 % 06.03.2024


