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Fonden förvaltas av Niklas Wellfelt, 
erfarenhet i branschen 29 år.

Placeringsinriktning

En balanserad kapitalförvaltningsfond som 
placerar globalt i räntebärande värdepapper 
och aktier. I ett normalläge placeras 50% av 
fondens tillgångar i räntebärande värdepapper 
och 50% i aktier. Fonden har mandat att 
investera i alternativa tillgångar. 

Ansvarig portföljförvaltare

Fondfakta

Namn
Startdatum
Fondstorlek
ISIN
Morningstar Rating
Årlig avgift
Valuta
Registreringsland
Antal innehav

Ålandsbanken Premium 50 SEK
14-04-2014

2 161 788 843 kr
FI4000087911

ÙÙ

1,50
Swedish Krona

Finland
207

Avkastning %

1 mån

3 mån

i år

1 år

3 år an.

1,32

7,87

8,60

20,59

6,10

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.
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Marknadsöversikt

Den positiva utvecklingen på kapitalmarknaderna fortsatte under april. 
Makroekonomiska data överraskar positivt i flertalet regioner, vilket tillsammans med 
starka företagsrapporter bidrog till att öka riskaptiten. Trots kraftigt stigande 
råvarupriser och indikationer från många företag om prishöjningar mot konsumenter var 
marknadsräntorna i stort sett stabila under månaden. Detta förklaras delvis av att 
centralbankerna både i USA och Europa kommunicerar ett tydligt budskap om att 
uppgången i inflationstakt bedöms vara temporär. Företagens resultat under 1Q21 har 
varit klart högre än analytikernas förväntningar. Då vinstmultiplarna i många marknader 
ligger på historiskt höga nivåer krävs en stark vinsttillväxt för att ge stöd till fortsatta 
kursuppgångar. Fondens värdeutveckling var positiv och över jämförelseindex under 
månaden. I jämförelse med andra fonder av samma karaktär var avkastningen i överkant 
branschsnittet. Allokeringen, det vill säga fördelningen av portföljen mellan tillgångsslag, 
hade överlag ett positivt bidrag till avkastningen, med en övervikt i aktier. 
Regionallokeringen inom aktier hade ett positivt bidrag till avkastningen med en 
undervikt i tillväxtmarknader (EM). Inom räntedelen bidrog övervikten mot 
företagsobligationer med högre kreditrisk (HY) positivt till avkastningen. 
Värdepappersvalen inom aktier och räntor hade ett neutralt bidrag.

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 RänteallokeringAktieallokering

Bäst avkastande innehav 1 mån (inkluderar inte derivat)

Bidrag

Nordic Semiconductor ASA

Amazon.com Inc

Novo Nordisk A/S B

Hexatronic Group AB

Carlsberg A/S B

0,31

0,18

0,15

0,15

0,13

Svagast avkastande innehav 1 mån (inkluderar inte derivat)

Bidrag

SKF AB B

KONE Oyj Class B

Intel Corp

Kitron ASA

Fjordkraft Holding ASA Ordinary Shares

-0,14

-0,07

-0,06

-0,05

-0,05

Fondens 10 största innehav

Vikt %

Euro Stoxx 50 Future June 21

E-mini Russell 2000 Index Future June 21

MSCI Emerging Markets Index TAS Future June 21

Novo Nordisk A/S B

Fastighets AB Balder (publ) 0.01125%

E-mini S&P 500 Future June 21

Investor AB B

Apple Inc

Intrum Ab 0.04875%

Amazon.com Inc

2,69

2,40

2,30

1,63

1,29

1,26

1,19

1,12

1,05

0,91

Portföljaktivitet

Efter en stark revansch för risktillgångar under senaste året ser vi 
värderingen av aktiemarknaden som något hög, trots positiva 
fundamenta så som låga, om än stigande, räntor och snabb förväntad 
vinsttillväxt. Vi gjorde under månaden inga förändringar i allokeringen 
mellan aktier och räntor. I räntemarknaden behöll vi positionen med 
en hög andel krediter. Inom aktiedelen arbetade vi med en 
förhållandevis neutral regionallokering men där vi gör bedömningen 
att ett återöppnande av ekonomin under 2021 bör ha störst positivt 
genomslag i Europa.

RiskindikatorNyckeltal 12 mån

Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

8,65

1,27

3,72

2,62

6,25

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


