
Ålandsbankens fonder

Riskindikatorer: Lägre Risk Högre risk

Fond Placeringsinriktning
Rekommenderad 

placeringstid minst
Förväntad årlig 

avkastning Risk

Ålandsbanken Sverige
Aktivt förvaltad aktiefond som erbjuder exponering mot svenska 
aktier. Målet är att hitta underväderade bolag och att utnyttja 
sentimentet på marknaden

5 år 7-8% 6

Ålandsbanken Norden
Aktivt förvaltad aktiefond som erbjuder exponering mot nordiska 
aktier. Målet är att hitta underväderade bolag och att utnyttja 
sentimentet på marknaden.

5 år 7-8% 6

Ålandsbanken Kina
Investerar i stora kinesiska bolag med utgånspunkt i sektor-
allokeringen, där man utnyttjar Ålandsbankens makrovy och 
värderingsnivåer mellan sektorerna.

5 år 7-8% 6

Ålandsbanken Premium 100
Global aktiefond med en aktiv strategi. Placerar i normalfallet alla 
tillgångar i aktiemarknaden men kan gå ner till 90% när 
marknadsläget bedöms svagt. 

5 år 7-8% 6

Ålandsbanken Emerging 
Markets

Fonden investerar i tillväxtmarknadernas aktier. Fonden prefererar 
områden som har goda tillväxtutsikter och un-dervärderade bolag.

5 år 8% 6

Ålandsbanken Europe Value
Investerar i europeiska bolag med utgångspunkt i sektoral-lokeringen, 
där man utnyttjar Ålandsbankens makrovy och värderingsnivåer 
mellan sektorerna. 

5 år 8% 6

Ålandsbanken Premium 70
Offensiv allokeringsfond med en normal- allokering om 70 % i aktier 
och 30 % i räntor.

5 år 6-8% 5

Ålandsbanken Premium 50
Balanserad allokeringsfond med en normal- allokering om 50 % i 
aktier och 50 % i räntor. 

4 år 4-5% 4

Ålandsbanken Premium 30
Försiktig allokeringsfond med en normal- allokering om 30 % i aktier 
och 70 % i räntor. 

3 år 3-4% 4

Ålandsbanken Euro High 
Yield

Räntefond som placerar i euronominerade  företagsobligationer inom 
High Yield segmentet.

3 år 5-8% 4

Ålandsbanken Dynamisk 
Ränta

Räntefond som placerar på räntemarknaden globalt. 3 år 3-5% 3

Ålandsbanken Bostadsfond
Professionellt skötta bostadsinvesteringar. Ett alternativ till 
traditionella aktie- och ränteinvesteringar. Inflationsskydd, som 
investeringar i realtillgångar kan väntas erbjuda.

5 år 4-6% 3

Ålandsbanken Euro Bond
Medellång räntefond som placerar i europeiska stats- och 
företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument.

1 år
> 12 mån. 
euribor

2

Ålandsbanken Tomtfond
Professionellt skötta tomtinvesteringar. Inflationsskydd. Som 
investeringar i realtillgångar kan väntas erbjuda.

10 år 4-5% 2

Ålandsbanken Cash Manager Kort räntefond. Effektiv hantering av kassatillgångar. 3-24 mån
> 3 mån 
euribor

1
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FONDER

Alla Ålandsbankens aktiefonder förvaltas aktivt, dvs. fondernas placeringar väljs oberoende av vilka bolga som ingår i fondens jämförelseindex. Placeringarna riktas till de branscher och bolag som förväntas ha 
den bästa utvecklingen i varje skede av konjunkturcykeln. Även räntefonderna förvaltas aktivt, genom väl  avvägda val av företagsobligationer.
*Anges för Ålandsbankens fonder. Förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Baseras på genomsnittlig historisk avkastning för respektiv  tillgångsslag.
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Fond Placeringsinriktning
Rekommenderad 

placeringstid minst Risk

OMGI North America
Fonden investerar i Nordamerikanska aktier. Investeringsstrategin 
drivs av en regelbaserad systematisk process, har hög 
omsättningshastighet och mellan 150-250 innehav.

5 år 6

Goldman Sachs Europe Core
Fonden investerar i europeiska aktier. Investeringsstrategin drivs av en 
regelbaserad systematisk process, har hög omsättningshastighet och 
ca 150 innehav.

5 år 6

TT International Emerging 
Markets

Fonden investerar globalt på tillväxtmarknader. Den har en relativt 
hög omsättningshastighet, följer en fundmetal investeringsprocess 
och är koncentrerad med ca 50-60 innehav.

5 år 6

Fidelity Asian Special 
Sits A-Acc-EUR

Fonden investerar diversifierat i asiatiska aktier, undantaget Japan. Förvalt-
ningsstilen är flexibel och målet är att hitta undervärderade bolag där 
marknaden av olika orsaker för tillfället förbiser den framtida potentialen.

5 år 6

Aberdeen Global 
Japanese Eq A2 JPY

Fonden investerar i japanska aktier och följer en värdestrategi. 
Ej valutasäkrad till SEK.

5 år 6

Robeco BP Global 
Premium Eqs D EUR

Investerar globalt på aktiemarknaderna. Målet är att hitta 
undervärderade kvalitetsbolag med ett positivt momentum.

5 år 5

BlackRock Multi-Manager 
Alternative Strategies Fund

Fonden investerar i olika hedgefonders strategier med syfte att skapa 
absolut sett positiv avkastning oberoende av marknadsläge.

5 år 5

BNY Mellon Emerging 
Markets Corporate Debt Fund

Fonden investerar på tillväxtmarknader i företagsobligationer. Majoriteten 
av investeringarna är i högre kerditvärdighetens (IG) obligationer och en del 
kan investeras i HY-obligationer. Durationen ligger i linje med index.

3 år 4

UBAM EM Hi Yld Sht Dur 
Corp Bd AH EURAcc

Fonden placerar på tillväxtmarknader i High Yield 
företagsobligationer med kort duration (i snitt ca 2,6 år). 

3 år 4

Henderson Horizon 
Euro Corp Bond

Fonden investerar främst i EUR företagsobligationer, 
men kan även investera upp till 30 % i EUR High Yield.

3 år 3

JPM Global Corp 
Bd A (acc)

Fonden investerar globalt i företagsobligationer, 
begränsat även i High Yield och statsobligationer. 
Fondens snittduration ligger på ca 6 år. 

3 år 3

Petercam L Bonds
EUR Hi Yld Shrt Trm B

Fonden investerar i EUR High Yield företags-
obligationer med kort maturitet, ca. 2,5 år. 

3 år 3

Pictet-Short-Term 
Money Market EUR I

Fonden placerar i penningmarknadsinstrument 
nominerade i EUR. Snittdurationen är ca 50 dagar.

1 år 1
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Allväderslistan innehåller Manager Selections rekommenderade fonder mot de vanligaste breda geografiska exponeringarna och har godkänts efter en gedigen utvärderingsprocess där Organisation, Team, 
Filosofi och Process samt Historik har bedömts. Fonderna utvärderas löpande och byts ut när de inte bedöms hålla måttet. Målsättningen är att vara bättre än index och i de två översta kvartilerna relativt 
konkurrenterna årligen. Fonderna har även höga krav på hållbarhet. Dessa fonder markeras med en kvalitetssäkrad symbol för tydlighetens skull.
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Fond Placeringsinriktning
Rekommenderad 

placeringstid minst Risk

Lannebo Småbolag
Investerar i små och medelstora bolag 
främst i Sverige,men även i övriga Norden.

5 år 6

Henderson Horizon Pan 
Eurp Smlr Coms A2

Fonden investerar i europeiska småbolag med ett genomsnittligt 
marknadsvärde om ca 500 mEUR. Värdeinriktad förvaltningsstil.

5 år 6

Aberdeen Glb 
Latin America Eq A2

Fonden investerar i latinamerikanska aktier. 
Långsiktig investeringshorisont, fokus på fundamental bolagsanalys.

5 år 6

Fidelity China 
Focus A-USD

Fonden investerar i kinesiska aktier, främst Hong Kong-listade men  
begränsat även i lokala A- och B-aktier. Långsiktig 
investeringshorisont, fokus på undervärderade bolag. 

5 år 6

T. Rowe Price US 
Smaller Co Eq A USD

Fonden investerar i amerikanska små- och medelstora bolag. 
Flexibel investeringsprocess och väldiversifierad portfölj. 

5 år 6

PineBridge India Equity A
Fonden investerar i indiska aktier. Koncentrerad portfölj med 
inslag av små och medelstora bolag. Förvaltas i Chennai, Indien.

5 år 6

Coeli Frontier Markets 
Lux R SEK

Fonden investerar i aktier inom Frontier Markets, dvs. utvecklings-
ekonomier som ännu inte klassificeras som tillväxtmarknader.

5 år 5

Nischade listan innehåller fonder för att täcka speciella behov som vissa kunder efterfrågar. De har genomgått en kvantitativ screening och enklare kvalitativ bedömning.
Fonder på denna lista kan vara smala och specifika, varför huvudsyftet ofta är exponeringen i sig och inte att överträffa ett specifikt index. Därmed kan de ibland vara dyrare och har heller inte samma krav på 
hållbarhet som Allväderslistan.
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