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Fonden förvaltas av FIM Kapitalförvaltning.

Placeringsinriktning

Fonden investerar globalt i aktier. Utförligare
information om tillåtna investeringsobjekt finns 
i
fondens stadgar. Fonden erbjuder ett effektivt 
sätt
att diversifiera placeringar på olika marknader.
Fondens målsättning är att genom aktiv 
förvaltning
dra nytta av konjunkturerna i olika länders
ekonomier och branscher.

Ansvarig portföljförvaltare
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Ålandsbanken Global Aktie B
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1,91

Finland
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Avkastning %

Fond Index

1 mån
3 mån
i år
1 år
3 år an.
5 år an.
10 år an.

-0,20
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7,04

14,16
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-0,61
6,96

24,22
5,07
9,15
9,05
6,55

Fond och index, utveckling % sedan start

Currency: Swedish Krona
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Marknadsöversikt

Konjunkturbilden är osäker, vilket präglar utvecklingen i finansiella marknader. 
Räntemarknaden är ofta vägledande vad gäller konjunktursynen och senaste 
månadens kraftiga fall i obligationsräntor, från redan låga nivåer, avspeglar 
förväntningar om en synnerligen svag tillväxt. Att tolka prissättningen av 
ränteinstrument kompliceras dock av centralbankernas extrema penningpolitik. 
Vår bedömning är att räntemarknaden målar en alltför dyster bild. Handelskriget 
till trots är tillförsikten bland konsumenter hög i Kina, USA och Europa. 
Arbetslösheten är låg, räntorna nedpressade och en lång börsuppgång har lyft 
hushållens förmögenhet, vilket sammantaget talar för robust 
konsumentefterfrågan. Under hösten förväntas dessutom ytterligare 
penningpolitiska stimulanser.

Fondens avkastning var -1,71 % och jämförelseindexets -1,30 %. Orsaken till 
skillnaden var aktieinvesteringarna i USA, eftersom deras värdeutveckling 
underskred marknadsutvecklingen. Investeringarna i Japan gav bäst avkastning. 
Trots att aktieinvesteringarna i USA gav näst bäst avkastning landade de på 
minus och gav inte lika hög avkastning som jämförelseindexet. Den största vikten 
låg på investeringar i USA där utsikterna för ekonomin och resultattillväxten 
fortfarande är mer stabila än i andra länder. Den näst största vikten ligger på 
Europa som är lägst värderat och där stämningen bland investerarna redan är 
dyster. Den närmaste tidens utsikter är dystra på grund av handelskriget mellan 
USA och Kina. Läget balanseras av centralbankernas stimulansåtgärder.

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 
(KIID), 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.  

Source: Morningstar Direct
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Tillgångsallokering
%

Aktier 95,1

Ränta 0,0

Kassa 4,9

Övrigt 0,0

Total 100,0

Sektorexponering
%

Informationsteknik 17,2

Finans 14,6

Hälsovård 12,5

Dagligvaror 11,7

Sällanköpsvaror/-tjänster 11,4

Telekomoperatörer 9,9

Industrivaror/-tjänster 8,9

Energi 5,3

Material 3,6

Kraftförsörjning 2,6

Fastigheter 2,4

Total 100,0

Landsfördelning
%

USA 60,6
Japan 7,9
Storbritannien 6,0
Frankrike 4,9
Tyskland 4,8
Schweiz 3,9
Kina 1,9
Finland 1,2
Nederländerna 0,9
Spanien 0,9
Other 6,9
Total 100,0

Bäst avkastande innehav 1 mån

Bidrag

NextEra Energy Inc

Microsoft Corp

PepsiCo Inc

Duke Energy Corp

Nestle SA

Bayer AG

Mastercard Inc A

The Home Depot Inc

Costco Wholesale Corp

Crown Castle International Corp

0,11

0,10

0,10

0,10

0,08

0,08

0,07

0,07

0,06

0,06

Svagast avkastande innehav 1 mån

Bidrag

iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc

The Kraft Heinz Co

Bank of America Corporation

Schlumberger Ltd

Amazon.com Inc

Royal Dutch Shell PLC Class A

Prudential PLC

EOG Resources Inc

Cisco Systems Inc

Exxon Mobil Corp

-0,22

-0,20

-0,18

-0,13

-0,11

-0,10

-0,09

-0,09

-0,09

-0,08

Fondens 10 största innehav
% av

fonden
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
Msci Emgmkt Sep19
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class C
Procter & Gamble Co
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corporation
Mastercard Inc A
Visa Inc Class A

5,02
4,40
3,70
2,53
1,96
1,72
1,60
1,59
1,59
1,54

Portföljaktivitet

Vi gjorde små ändringar i fonden vad gäller direkta aktieinvesteringar 
i Europa. Vi lättade på vikten för Konecranes, Zalando, Deutsche 
Telecom, Total, HSBC och Nestlé. Vikten för GlaxoSmithKline steg i sin 
tur något. Bland olika sektorer är nödvändiga konsumentvaror och 
teknik de sektorer som sett till hela fonden är överviktade i 
förhållande till jämförelseindexet. Finanssektorn och industrin är i sin 
tur underviktade.

RiskindikatorNyckeltal
Investering +/- Index Index

Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

11,68

-1,54

3,12

10,62

0,00

1,06

3,12

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.

Source: Morningstar Direct


