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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 stats- och 
företagsobligationer samt i 
penningmarknadsinstrument nominerade i 
SEK. Fonden kan använda derivatinstrument 
som en del av sin investeringsstrategi. 

Fondförvaltare
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Ålandsbanken Obligation Sverige 104,5 NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 104,2

Månadskommentar

De siffror som i september gavs ut om förtroendet och den ekonomiska utvecklingen 
var fortfarande höga, även om det verkar som om den mest betydande tillväxten är 
förbi. Den totala inflationen i euroområdet ligger nära ECB:s mål, en årlig förändring 
med cirka 2 %. Den underliggande inflationen, rensad från bland annat effekter av 
priserna på livsmedel och energi, ligger fortfarande under 1 %. Det är dock den siffra 
som styr ECB:s beslut.
Det har uppstått några dystra moln i ekonomin inom euroområdet. För det första har 
brexitförhandlingarna inte lett någonvart och tiden verkar ta slut. Sannolikheten för 
en så kallad hård brexit har därför ökat betydligt. En hård brexit medför mycket 
negativa konsekvenser för Storbritannien och även för EU 27. För det andra verkar 
Italiens budget även bryta fler regler för valutaområdet än väntat. Därför är 
euroområdet oroligt för att en ny kris bryter ut.
Som väntat har ECB inte på något sätt ändrat sina instruktioner om skärpt 
penningpolitik, utan banken förväntas fortfarande ändra räntenivån först efter 
sommaren 2019. Som förväntat på marknaden höjde Fed sina räntor redan för tredje 
gången i år. Feds styrränta ligger nu på 2,00–2,25 %. Marknaden förväntar sig att Fed 
på sitt möte i december höjer styrräntan en gång till i år.

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
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Tillgångsallokering

%

Räntor 83,6

Kassa 16,4

Total 100,0

Landsfördelning

%

Sverige 76,4

Övriga 23,6

Total 100,0

Ratingfördelning
%

AAA -
AA -
A -
BBB -
BB -
B -
Below B -
Not Rated -
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 %

0,00

23,01

56,23

20,76

0,00

0,00

0,00

0,00

Portföljaktivitet

RiskindikatorRisk 3 år annualiserat
Investering +/- Index Index

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

Nordic Investment Bank

Kommuninvest I Sverige AB

Sweden (Kingdom Of)

Cash

Stadshypotek Ab (Publ)

Sweden (Kingdom Of)

Lansforsakringar Hypotek AB

19,72 2023-09-22

19,69 2023-11-13

17,36 2026-11-12

16,39

15,76 2022-09-21

7,61 2025-05-12

3,48 2021-09-15

Source: Morningstar Direct


