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Fonden förvaltas gemensamt av
Ålandsbankens ränteteam

Investeringsprofil

Fondens målsättning är att skapa
avkastning av ränteplaceringar, oavsett 
aktuell räntenivå eller marknadsläge.
Investeringsstrategin bygger på att variera 
fondens durations- och kreditrisk, enligt det 
som bedöms vara optimalt vid varje tillfälle 
på räntemarknaden. Fondens tillgångar 
placeras globalt, för att ha möjlighet att
utnyttja skillnader i ränteläget mellan olika 
geografiska regioner.
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Ålandsbanken Dynamisk Ränta SEK 97,9

I oktober stärkte de ekonomiska siffrorna bilden av den trend som vi redan tidigare 
under hösten har fått tecken på. Ekonomin i Europa växer fortfarande, men 
tillväxtkurvan har vänt sig klart. Trots att de indikatorer som mäter konsumenternas 
och företagens förtroende fortfarande ligger på en god nivå har vi också upplevt 
besvikelser. Inflationssiffrorna på huvudnivån närmar sig ECB:s inflationsmål om 2 
procent, men ligger ännu lite under målet. I oktober överskreds målet klart i Tyskland. 
De övriga euroländerna släpar fortfarande efter. ECB följer noggrannare upp den 
underliggande inflationen, rensad från effekter av priserna på livsmedel och energi, 
som fortfarande är omkring en procent. Italien grälar med Europeiska kommissionen 
och ECB om sitt budgetunderskott, vilket har ökat marknadsvolatiliteten. Tvisten 
fortsätter ännu en god tid, fram till våren 2019. När det gäller Brexit - förhandlingarna 
förväntas fortfarande ett genombrott eller åtminstone något slags kompromiss. 
Hotet om ett globalt handelskrig finns kvar och bland annat Kina har meddelat om 
svagare ekonomiska siffror än förväntat. Det är lätt att förstå marknadsturbulensen i 
oktober, åtminstone så här i efterhand, när vi också beaktar den osäkerhet som 
delstatsvalen i Tyskland medfört och vissa besvikelser jämfört med förväntningarna 
på företagens resultatrapporter under tredje kvartalet. ECB:s möte i oktober gav inget 
nytt. Som väntat gjorde centralbanken inga ändringar i sina anvisningar. 
Köpprogrammen upphör vid utgången av december 2018 och den första höjningen 
av styrräntan förväntas ske hösten 2019.
I oktober var volatiliteten på räntemarknaden mycket stor igen. Marknadssentimentet 
sjönk på grund av att Europeiska kommissionen inte antog den italienska 
populistregeringens budgetunderskott och handelskriget börjar avspeglas särskilt i 
Kinas bilhandel. På mötet i oktober konstaterade ECB också att den ekonomiska 
tillväxten har avtagit och att orsaken är de tillfälliga svårigheterna inom den tyska 
bilindustrin. Detta medförde negativa effekter särskilt för företagsobligationer inom 
bilsektorn i oktober. Höstens resultatperiod inverkade också på att vissa 
företagsobligationer fluktuerade speciellt på aktiemarknaden. I oktober var fondens 
avkastning negativ på grund av ovan nämnda omständigheter.

Månadskommentar

Kontakta oss:
Finland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.fi
Åland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.ax
Sverige Tfn: +46 8 791 48 00, info@alandsbanken.se

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet, fondens faktablad för investerare 
(KIID), samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och 
www.alandsbanken.se. 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

%

Räntor 84,4

Kassa 13,3

Other 2,3

Total 100,0

Ratingfördelning
%

AAA 3,4
AA 3,4
A 14,4
BBB 23,9
BB 20,8
B 10,5
Under B 3,1
Ingen Rating 20,6
Total 100,0

Landsexponering top 5

%

Finland 29,8

Sweden 12,2

Norway 7,7

Italy 9,0

Spain 7,5

Other 33,7

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 %

9,45

43,54

35,11

5,26

1,38

0,00

0,14

4,53

Portföljaktivitet
Resultatperioden i oktober bidrog till en låg aktivitet på 
emissionsmarknaden. Fonden deltog endast i två nya 
obligationsemissioner. I slutet av månaden förkortade vi fondens 
duration genom att ta hem vinster och både franska och portugisiska 
statsobligationer. Den senaste tidens kraftiga volatilitet på 
räntemarknaden kommer sannolikt att fortsätta särskilt när ECB:s 
månatliga stödköp upphör vid årsskiftet. Dessutom kan Italiens 
budgetdebatt, som får risksentimentet på marknaden att flukturera, 
fortsätta ända till våren 2019. Handelskriget, som Trump har inlett, 
avspeglas redan i den ekonomiska tillväxten inom euroområdet. I 
början av december inför USA mottullar även på resten av Kinas 
import om parterna i tvisten inte kan enas i frågan innan dess. Vi 
förbereder oss på att de långa räntorna fluktuerar, genom att med 
derivat hålla fondens duration så kort som möjligt. Marknadens 
prissättning utgår från att ECB inte höjer räntorna förrän i slutet av 
2019.

RiskindikatorRisk 3 år annualiserat
Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

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.

Största innehav
% av

fonden Kupong % Förfallodatum

Ålandsbanken Euro High Yield B
Ålandsbanken Euro Bond B
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Portugal (Republic Of)
University Properties of Finland
Smakraft AS
Pohjolan Voima Oyj
Hoist Kredit AB
Outokumpu Oy

23,17
14,08
8,15 2024-10-31
7,98 2024-03-01
5,33 2027-04-14
5,12 2023-11-02
2,93 2023-11-02
2,22 2023-06-08
2,19 2023-04-03
2,16 2024-06-18

Source: Morningstar Direct


