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Fonden förvaltas av Ålandsbanken 
Fondbolag, Aktieteam. Ny förvaltare 
sedan 1 februari 2018.

Investeringsprofil

Ålandsbanken Premium 100 Global Aktie är en 
aktivt förvaltad fond som investerar i globala 
bolag. I ett normalläge placerar fonden 100% 
av sina tillgångar i globala aktier men beroende 
på vår aktuella marknadssyn kan aktievikten 
variera mellan 90-100%.
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Månadskommentar

På regionsnivå var USA klart starkast med en uppgång på 6% (i EUR-termer). 
Många amerikanska bolag handlar nu på rekordnivåer efter att vi kan summera 
en väldigt stark rapportsäsong. Europa var den enda regionen med negativ 
avkastning med en nedgång på 1.5%. Här började månaden med stigande 
kurser, men under den sista delen föll börserna som en konsekvens av oron kring 
den politiska utvecklingen i Italien. Banker drabbades hårt av skiftet i sentiment 
och allra störst säljtryck såg vi i italienska banker.
I princip hela månadens avkastning kommer från amerikanska aktier då 
resterande regioner totalt hade en avkastning nära noll. Inom den amerikanska 
delen kom starkt bidrag från innehaven i främst Apple, Caterpillar och Lowe’s. 
Apple levererade en rapport med stark försäljning, men det som framförallt ses 
som positivt är att man annonserade ett nytt återköpsprogram på 100 miljarder 
dollar. Detaljhandelskedjan Lowe’s första kvartal påverkades negativt av den sena 
våren, men man ser nu en väldigt stark försäljning under det andra kvartalet. 
Övriga aktier som bidrog starkt till avkastningen var främst Novo Nordisk, Atlas 
Copco samt oljebolaget Equinor.
Gentemot index gynnades fonden av regionsallokeringen där vi håller en övervikt 
mot amerikanska aktier och är underviktade mot Europa. Effekten från bolagsval 
var relativt neutral i både Europa och USA medan den nordiska delen avkastade 
sämre än sitt jämförelseindex. Den svagare avkastningen från Norden förklaras 
främst av ett antal innehav som hade svagare avkastning än index. Bland dessa 
kan nämnas Skanska, Fingerprint och Pandora.
Accelerationen i ledande indikatorer under 2017 har växlat ned något under 
2018 men indikerar att konjunkturen fortsätter att vara stark och tillväxten i den 
globala ekonomin förväntas vara högre än det historiska snittet. Bolagens 
delårsrapporter för första kvartalet avspeglade en fortsatt god efterfrågebild i 
termer av stark orderingång och höga produktionsnivåer. Stigande 
obligationsräntor är sannolikt förklaringen till den turbulensen vi observerat i 
aktiemarknaden under de senaste månaderna. Vi ser dock högre räntor som ett 
kvitto på en mer optimistisk konjunkturbild och vi förväntar oss en vinstdriven 
aktiemarknad under loppet av året.

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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Allokering Aktieallokering

Top 5 positivt bidrag innehav 1 mån (inkluderar ej derivat)

Bidrag

Lowe's Companies Inc

Caterpillar Inc

Apple Inc

Qualcomm Inc

Exxon Mobil Corp

0,10

0,09

0,08

0,08

0,08

Top 5 negativt bidrag innehav 1 mån (inkluderar ej derivat)

Bidrag

X MSCI Emerging Markets ETF 1C

BT Group PLC

ING Groep NV

Pandora A/S

Skanska AB B

-0,23

-0,14

-0,14

-0,12

-0,11

Top 10 innehav

Vikt %

X MSCI Emerging Markets ETF 1C

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

Investor AB B

Novo Nordisk A/S B

Danske Bank A/S

Skanska AB B

Volvo AB B

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Equinor ASA

Ålandsbanken Europe Value B

8,15

3,58

3,11

3,06

2,12

1,91

1,79

1,63

1,59

1,55

Portföljaktivitet

Vi har ökat exponeringen mot amerikanska aktier på bekostnad 
av Europa. Efter en väldigt stark rapportsäsong ser vi nu 
värderingen som attraktiv för amerikanska bolag, men även 
momentum i konjunkturen fortsätter att vara starkare i USA än i 
Europa. Ökningen har framförallt skett mot amerikanska IT-
bolag som Google och Apple. Största försäljningar gjordes i 
europeiska läkemedelssektorn.

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.

Source: Morningstar Direct


