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Fonden förvaltas gemensamt av Ålandsbankens 
ränteteam

Investeringsprofil

Fondens tillgångar placeras i räntebärande 
värdepapper nominerade i svenska kronor 
(SEK). 

Fonden placerar i statsobligationer och 
säkerställda obligationer samt i penning-
marknadsinstrument nominerade i SEK. 
Fonden kan använda derivatinstrument som 
en del av sin investeringsstrategi. 

Fondförvaltare

Fondfakta
Namn
Startdatum
Fondstorlek
Jämförelseindex
ISIN
Morningstar Rating
Valuta
Registreringsland
Utd/Ack
Antal innehav
Minsta investering

Ålandsbanken Kort Ränta SEK
2015-09-08

82 151 593,00
OMRX T-Bill

FI4000167408

Ù

SEK
Finland

Ack
9

100

Fondens rullande avkastning %
1 mån
3 mån
i år
1 år
3 år an.
5 år an.
10 år an.

-0,07
-0,13
-0,49
-0,65
-0,42

Fondutveckling sedan start (Startvärde: 100 SEK)
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Ålandsbanken Kort Ränta SEK 98,3 NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 97,8

Månadskommentar

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.

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.  

Source: Morningstar Direct



Ålandsbanken Kort Ränta SEK
As of 2018-10-31

Tillgångsallokering

%

Kassa 2,8

Ränta 97,2

Total 100,0

Landsfördelning

%

Sverige 75,7

Finland 14,6

Luxembourg 7,0

Kassa 2,8

Total 100,0

Ratingfördelning
%

AAA -
AA -
A -
BBB -
BB -
B -
Under B -
Ingen Rating -
Total -

Fördelning enligt förfallodatum

% av
fonden

1-3 Yr %

3-5 Yr %

5-7 Yr %

7-10 Yr %

10-15 Yr %

15-20 Yr %

20-30 Yr %

30+ Yr %

41,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Portföljaktivitet

RiskindikatorRisk 3 år annualiserat
Investering +/- Index Index

Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

0,23

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

European Investment Bank

Kommuninvest I Sverige AB

Stadshypotek Ab (Publ)

Landshypotek Bank AB (publ)

Nordic Investment Bank

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

18,31 2020-07-24

13,03 2020-12-01

12,18 2019-03-01

12,17 2019-02-11

12,14 2019-08-22

7,29 2019-03-29

Source: Morningstar Direct


