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Ansvarig portföljförvaltare

Fond och index, utveckling % sedan start
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Fonden förvaltas av Niklas Wellfelt,
erfarenhet i branschen 29 år.
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Placeringsinriktning

Ålandsbanken Kapitalförvaltning SEK

Ålandsbanken Kapitalförvaltning är en balanserad
allokeringsfond som placerar globalt i räntebärande
värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 50
% av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper
och 50 % i aktier. Fondens ränteexponering är
valutasäkrad till svenska kronor.

Fondfakta
Namn

Ålandsbanken Kapitalförvaltning SEK

Startdatum

14-04-2014

Fondstorlek

2 713 498 689 kr

ISIN

2018

2020

2022

45,6%

Marknadsöversikt
Utvecklingen på ﬁnansiella marknader var fortsatt positiv under november. Lägre
inﬂationsutfall än väntat medförde att oron för att centralbankerna ska strama åt
penningpolitiken alltför mycket minskade. Marknadsräntor föll vilket gav stöd till
aktiemarknaden. Ett globalt aktieindex steg med drygt 6 % under månaden. Utvecklingen
var något starkare i Europa och Norden, medan USA inte fullt ut lyckades följa med i
uppgången. Tillväxtmarknaderna påverkades positivt av signaler om att Kina kan vara på
väg att lätta på covid-restriktionerna. Vi bedömer att vinstförväntningarna fortfarande är
något höga för de närmaste åren, vilket dock till största del reﬂekteras i bolagens
återhållna vinstmultiplar. Osäkerheten kring både konjunktur och penningpolitik är
alltjämt hög, vilket kan bidra till snabba kast i riskaptiten på kapitalmarknaderna.
Fondens värdeutveckling var tydligt positiv under månaden, med en avkastning något
över jämförelseindex. Allokeringen hade ett positivt bidrag till avkastningen, i linje med
vår positionering mellan aktier och räntor, där vi under månaden arbetade med en
övervikt i aktier. Regionallokeringen inom aktier hade ett försiktigt negativt bidrag till
portföljens värdeutveckling där en signiﬁkant försvagning av dollarn påverkade
avkastningen mätt i europeisk valuta. Fördelningen mellan riskklasser i
ränteförvaltningen hade ett signiﬁkant positivt bidrag till avkastningen med en övervikt
av kreditrisk, främst med fokus på bolag med lägre kreditrisk (IG), men även segmentet
med högre kreditrisk (HY) utvecklades väl.

FI4000087911
ÙÙÙ

Morningstar Rating
Årlig avgift
Valuta

2016

1,50
Swedish Krona

Registreringsland

Finland

Antal innehav

252

Avkastning %
1 mån

3,23

3 mån

2,34

i år

-7,13

1 år

-4,20
4,75

3 år an.

Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning.
Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet.
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.

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.
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Allokering

Aktieallokering

Bäst avkastande innehav 1 mån (inkluderar inte derivat)

Ränteallokering

Svagast avkastande innehav 1 mån (inkluderar inte derivat)

Bidrag

Bidrag

New Wave Group AB Class B

0,51

Apple Inc

-0,28

Novo Nordisk A/S Class B

0,48

Amazon.com Inc

-0,25

Microsoft Corp

0,21

Zaptec ASA Ordinary Shares

-0,14

Atlas Copco AB Class B

0,21

Embracer Group AB

-0,12

NVIDIA Corp

0,19

Hexatronic Group AB

-0,08

Portföljaktivitet

Fondens 10 största innehav

Mot bakgrund av den geopolitiska osäkerheten i Europa, i
kombination med stigande inﬂation och recessionsoro, valde vi under
våren att minska exponeringen mot risktillgångar till neutrala nivåer
och öka andelen likvida medel i fonden. Vi reducerade främst
innehaven av nordiska och europeiska aktier och företagsobligationer.
Under sommaren ökade vi åter försiktigt aktievikten, med ett fokus på
kvalitetsaktier med rimlig värdering, samtidigt som vi behöll en högre
likviditetsnivå än normalt. I november minskade vi aktieexponeringen
mot USA till förmån för en ökad europavikt, i tillägg till att vi stängde
undervikten i tillväxtmarknader.

Nyckeltal 12 mån

Vikt %
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 22

3,27

Novo Nordisk A/S Class B

2,74

Apple Inc

1,74

Microsoft Corp

1,54

Amazon.com Inc

1,13

Nordea Bank Abp

1,07

OMXS30 ESG Future Dec22

1,05

E-Mini Russ 2000 Dec22

1,00

Hexatronic Group AB

1,00

Investor AB Class B

0,98

Riskindikator

Standardavvikelse

9,11

Beta

1,26

Sharpe Ratio

-1,57

Information Ratio

-1,14

Tracking Error

9,41

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.

