
Vi går vår egen väg

VI VÄRNAR OM DIN FRAMTID –  
VÄRDESKAPANDE I UPPGÅNG, KAPITALBEVARANDE I NEDGÅNG.

FONDKONCEPT

Ålandsbanken Euro Bond är en aktivt förvaltad räntefond 
som investerar i en bred uppsättning av europeiska 
stats- och företagsobligationer samt penningmarknads- 
instrument. Fonden har normalt en genomsnittlig duration 
på 1–3 år. Fondens ränterisk varierar över tid baserat på 
förvaltarens vyer. Målsättningen är att över en hel 
konjunkturcykel (5–7 år) överträffa sitt jämförelseindex. Vi 
söker avkastning inom samtliga sektorer och stilar då vi 
anser att det ökar förutsättningarna för att skapa en 
långsiktig gynnsam avkastning. I genomsnitt består 
portföljen av 70–100 innehav och förvaltas enligt 
Ålandsbankens ledord: Värdeskapande i uppgång, 
kapitalbevarande i nedgång. Fonden förvaltas av vårt 
förvaltningsteam i Helsingfors, med lång erfarenhet av 
ränteförvaltning.

VÅR INVESTERINGSFILOSOFI 

Aktiv förvaltning är kärnan i vår investeringsfilosofi.  
Vi söker överavkastning inom tre olika områden:

• God kvalitet: fonden väljer obligationer från företag vars 
fundament är i skick och framtidsutsikterna ser bra ut.

• Aktiv durationshantering: beroende på marknadsläget 
kan fonden variera mellan obligationer av olika duration.

• Kortsiktiga överreaktioner: fonden kan använda sig av 
derivatinstrument för att skydda sig mot ränterisk.

Vi följer en repetitiv, disciplinerad process för att kunna 
skapa gynnsam avkastning på lång sikt.

VÅR INVESTERINGSPROCESS

Genom att aktivt navigera mellan räntemarknadens olika 
segment söker förvaltarna att på bästa sätt allokera 
fondens exponering efter rådande konjunkturläge. För att 
hitta de obligationer som sedan ingår i den slutgiltiga 
portföljen kombinerar vi traditionell bolagsanalys, där den 
fundamentala analysen av enskilda företag är i fokus, med 
vår övergripande makrosyn. Några av de faktorer vi tittar 
närmare på, förutom de traditionella, är hur sentiment på 
olika marknader rör sig och om vi ser att riskviljan inom 
olika regioner och sektorer förändras. Detta görs på ett 
globalt plan då vi anser att Norden är för litet för att vara 
skyddat mot händelser på den globala marknaden.

VARFÖR ÅLANDSBANKEN EURO BOND?
• Förvaltarteam med lång, framgångsrik erfarenhet

• Följer en beprövad investeringsprocess

• Vågar avvika från index med ambitionen att leverera 
överavkastning över en konjunkturcykel

• Bred exponering mot den europeiska räntemarknaden

• Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång

Ålandsbanken Euro Bond är en räntefond som förvaltas med ett aktivt risktagande baserat på en fundamental analys.  
Fonden erbjuder en bred exponering mot räntebärande värdepapper huvudsakligen inom Europa. Förvaltarna allokerar  
aktivt fondens exponering avseende ränterisk inom företagsobligationer av god kvalitet (Investment Grade) samt 
penningmarknadsinstrument. Målsättningen är att utifrån fondens givna risknivå maximera den totala avkastningen till  
en väl avvägd risk.



Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida utveckling. Värdet på en investering, och den avkastning som 
genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet. Information om avkastning tar inte hänsyn till eventuella 
avgifter för att köpa eller sälja andelar. Detta dokument har publicerats endast för att ge information och ska inte ses som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller 
sälja den fond som presenteras. Detta ska inte heller ses som någon form av investeringsrådgivning. Innan en investerare fattar beslut om att investera i den fond som 
nämns i detta dokument bör investeraren ta del av fondens faktablad och prospekt (informationsbroschyr). Dessutom bör investeraren genomföra de undersökningar 
som investeraren finner nödvändiga och ska söka egen rådgivning avseende exempelvis redovisningsfrågor och skatter för att oberoende säkerställa lämpligheten av 
investeringen. Fonden marknadsförs och säljs i Finland av Ålandsbanken Abp och i Sverige av Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, i egenskap av ombud för Ålands- 
banken Fondbolag Ab, som är fondens förvaltare. Fondprospekt (informationsbroschyr) och faktablad samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på  
www.alandsbanken.fi / www.alandsbanken.ax / www.alandsbanken.se.

INVESTERINGSFILOSOFIN

Kapitalförvaltningens investeringsfilosofi bygger på ambitionen att vi ska vara Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång.

För oss betyder det att vi efter en längre tids stigande marknad har ambitionen att minska risken i portföljen och snarare vara kapitalbevarande 
än att aggressivt söka ytterligare avkastning. Då vi gått in i den kapitalbevarande fasen försöker vi på olika sätt skydda portföljen från kraftig 
nedgång. Över en investeringscykel anser vi att denna process borde skapa mervärde för investerare.

Värdeskapande Värdeskapande Värdeskapande

Kapitalbevarande Kapitalbevarande

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om fonden eller vad 
Ålandsbanken kan erbjuda för övriga 
placeringslösningar? Kontakta gärna 
din rådgivare eller besök  
Sverige: www.alandsbanken.se  
Åland: www.alandsbanken.ax  
Finland: www.alandsbanken.fi

FÖRVALTNINGSTEAMET 

Ansvarig portföljförvaltare för fonden 
är Jarkko Toivonen. Han förvaltar 
fonden i samråd med förvaltnings- 
teamet. Teamet har förvaltat fonder i 
enlighet med denna strategi sedan år 
2000. Teamet har dessutom tillgång 
till expertis som bidrar med kunskap 
gällande med synpunkter gällande 
utvecklingen inom makro, räntor,  
råvaror samt kvantitativa modeller.

förvaltningsteam

JARKKO TOIVONEN

Fondförvaltare 
Erfarenhet: 24 år

JYRI SUONPÄÄ

Fondförvaltare 
Erfarenhet: 24 år

STEFAN GOTHENBY

CIO  
Erfarenhet: 28 år

MIKAEL ROSELL

Makrostrateg,  
Räntechef  
Erfarenhet: 19 år

Rådgivare/allokering

FAKTA OM FONDEN
Legalt namn: Ålandsbanken Euro Bond Placeringsfond

ISIN-kod: SEK FI4000087887

EUR FI0008804992

Kod Pensionsmyndigheten 203000

Förvaltare: Jarkko Toivonen

Investeringsuniversum: Stats- och företagsobligationer i Europeiska bolag

Index: JP Morgan EUR Bond Index 1–3 år

Startdatum: 23 oktober 1998

Årligt avgift: 0,69 procent

Legal struktur: UCITS

Registreringsland: Finland

Fondens noteringsvaluta: SEK & EUR

Fondbolag: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Typ av investerare: Försiktig

Riskindikatorer:

(Sverige):

LIPPER FUND AWARDS
Fonden har belönats tre år i rad (2014, 
2015 och 2016) med Lipper Fund Awards 
Nordics som den bästa fonden i sin 
kategori (Bond Euro-Short Term 3 years) i 
Norden över tidsperioderna 3, 5 och 10 år.


