
Vi går vår egen väg

 

Ålandsbanken Dynamisk Ränta
AKTIV KAPITALFÖRVALTNING – DYNAMISK INVESTERINGSPROCESS

Ålandsbanken Dynamisk Ränta är en aktivt förvaltad, dynamisk 

räntefond som kan investera globalt i ränte- och kreditrelaterade 

instrument.

Fondens målsättning är att skapa positiv avkastning oavsett aktuell 

räntenivå eller marknadsläge och för att lyckas med detta är den 

uppdelad i två huvudstrategier, en strategisk och en taktisk. 

Den strategiska delen består huvudsakligen av direktägda obliga- 

tioner och används för att generera en långsiktig stabil avkastning i 

fonden.

Den taktiska delen används för att effektivt anpassa ränte- och 

kreditrisken utifrån den förväntade riktningen.     

Fonden kan ha en ränteduration inom intervallet -5 till +10 år vilket  

gör det möjligt att uppnå positiv avkastning även i en räntemiljö 

med stigande ränta.

Fonden har inget normalläge utan styrs ifrån en riskbudget  

där risken mätt som volatilitet ska vara inom intervallet 2%  

till 5%. För att öka förutsättningarna till en god avkastning kan  

investeringar ske globalt även om tonvikten ligger på Europa  

och Norden där vi kan dra full nytta av vår regionala spets- 

kompetens. Vid placeringar i annan valuta än fondens basvaluta 

görs i regel en valutasäkring om inte den aktuella valutans 

kursutveckling bedöms innebära en potentiell värdekälla i sig.

STRATEGISKA  
INNEHAV

TAKTISK
KREDIT

TAKTISK 
DURATION

Direktägda obligationer Effektiv anpassning av kreditrisk - 5 år till + 10 år

VÅR INVESTERINGSPROCESS

Vi anser att en disciplinerad och repetitiv process är nödvändig för 

att skapa gynnsam avkastning på lång sikt. Alla våra investeringar 

bygger därför på vårt FMQ-ramverk som kombinerar fundamental-, 

makro- och kvantanalys. 

Fundamentalanalys är traditionell bolagsanalys där vi noggrant går 

igenom bolagens balansräkningar, träffar ledning samt externa 

analytiker för att skapa oss en god uppfattning om de risker som 

finns och vilka framtidsutsikterna är.

Makroanalys innebär att identifiera de stora trenderna globalt   

– ur ett politiskt såväl som ett ekonomiskt perspektiv.

Kvantanalys utgår ifrån matematiska modeller för att hitta fel- 

prissättningar i marknaden, identifiera trendskiften och ge oss en 

uppfattning om hur riskviljan ser ut inom olika regioner och sektorer.

Vår investeringsprocess präglas av ett starkt fokus på risk- 

hantering och det är mycket viktigt för oss att fondens samlade 

risker och möjligheter återspeglar vår aktuella syn på marknaden. 

Vi använder oss därför av en av världens ledande systemleverantörer 

inom området för att kontinuerligt bevaka fondens exponering.

HÅLLBARHET

Hållbarhet är ett av Ålandsbankens fokusområden. Inom Kapital- 

förvaltningen innebär detta att vi, utöver att Ålandsbanken har 

undertecknat FN:s principer för hållbara investeringar (UN PRI), 

i samarbete med vår externa strategiska partner Sustainalytics 

arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Ålandsbanken är även 

medlem i FINSIF och SWESIF.
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FÖRVALTNINGSTEAM

MIKAEL ROSELL, Räntechef & Ansvarig förvaltare, Erfarenhet: 19 år 

JARKKO TOIVONEN, Fondförvaltare, Erfarenhet: 24 år

JYRI SUONPÄÄ, Fondförvaltare, Erfarenhet: 24 år

PONTUS SORAMÄKI, Fondförvaltare, Erfarenhet: 19 år

JAKOB WIKANDER, Kvantförvaltare, Erfarenhet: 12 år

Kontakta oss 

Vill du veta mer om fonden eller vad Ålandsbanken kan erbjuda för 

övriga placeringslösningar? Kontakta gärna din rådgivare eller besök 

www.alandsbanken.se / www.alandsbanken.ax / www.alandsbanken.fi  

KAPITALFÖRVALTNINGENS INVESTERINGSFILOSOFI BYGGER  
PÅ AMBITIONEN ATT 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 kapital- 

bevarande 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.

FAKTA OM FONDEN

Legalt namn: Ålandsbanken Dynamisk Ränta  

ISIN-kod:  FI4000236450 

  SEK: FI4000236468 

  SEK Utdelande:  FI4000251913 

Finns på Pensionsmyndigheten:  Ja

Förvaltare:  Ränteförvaltningsteamet

Startdatum:  2017-03-31

Årlig avgift*:  0,75 %

Förvaltningsavgift:  0,75 %

Legal struktur:  UCITS 

Registreringsland:  Finland 

Valutaklasser: SEK, EUR  

Fondbolag:  Ålandsbanken Fondbolag Ab 

Riskindikatorer:   3 / 7

*Den årliga avgiften uppdateras löpande och kan komma att ändras.  
Den aktuella årliga avgiften finns i fondens faktablad samt på Ålandsbankens webbsida.

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 Ålandsbanken Fondbolag Ab, som är fondens förvaltare. För fondprospekt ( informations- 
broschyr) och faktablad samt mer information besök www.alandsbanken.se

INVESTERINGSFILOSOFIN

Värdeskapande Värdeskapande Värdeskapande

Kapitalbevarande Kapitalbevarande


