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Fonden förvaltas av Niklas Wellfelt. Ny 
förvaltare sedan 1 februari 2018.

Investeringsprofil

En offensiv kapitalförvaltningsfond som 
placerar i räntebärande värdepapper och aktier 
på den europeiska marknaden. I ett normalläge 
placeras 30% av fondens tillgångar i 
räntebärande värdepapper och 70% i aktier. 
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Ålandsbanken Premium 70 SEK 114,7

Månadskommentar
Vi är i en sen fas av den konjunkturåterhämtning som startade i USA sommaren 2009. I takt med 
att konjunkturuppgången mognar avtar också tillväxttakten. Efter finanskrisen 2007–09 fanns det 
gått om lediga resurser i ekonomin vilket innebar att tillväxten under ett stort antal år obehindrat
kunde lyfta i takt med en tilltagande efterfrågan, utan att kapacitetsrestriktioner var ett problem. I 
nuläget är merparten av dessa lediga resurser uttömda. Det är viktigt att understryka att den 
nedväxling i tillväxttakt vi ser under 2019 inte är betingad av svag efterfrågan. Tvärtom är det en 
rekordlåg andel företag som anger bristande efterfrågan som en begränsande faktor för 
produktionen. Bristen på kvalificerad arbetskraft är det överhängande problemet. Vi noterar dock 
att europeisk bilindustri passerat genom en tydlig svacka under tredje kvartalet, sannolikt 
kopplad till nya regelverk kring avgasrening (WLTP), men vi bör se en tydlig återhämtning i denna 
sektor redan under innevarande kvartal.
Kraftiga fall i aktiemarknaden i kombination med en övervikt i aktier och kreditrisk i våra fonder 
innebar att oktober var en svag månad i absoluta tal. I relativa termer var det uppenbart att 
många förvaltare hade problem med avkastningen under oktober. Premiumfonder utvecklades 
0,7 till 0,9 procentenheter svagare än våra jämförelseindex under månaden, alltmedan våra 
jämförelseindex backade mellan 2% och 4,5%, beroende på riskklass. Den svenska kronan var 
relativt stabil mot euron under månaden vilket innebär att det endast var marginella skillnader i 
avkastningen beroende på om vi mäter i SEK eller euro. På räntesidan fortsätter vår fond för 
företagsobligationer med högre kreditrisk (s.k. High Yield) att utvecklas väl i relativa termer även
om avkastningen i absoluta tal var negativ under oktober. 
Trots turbulensen i finansiella marknader så fortsätter konjunkturbilden att vara förhållandevis 
god. En gynnsamefterfrågebild tillsammans med bra bolagsrapporter, brist på arbetskraft och 
starka balansräkningar talar för att företagens kapacitetsinvesteringar mer entydigt borde lyfta 
under kommande år och på så vis förlänga konjunkturuppgången. Ett dylikt scenario har goda 
förutsättningar att ge aktiemarknaden stöd under ytterligare ett antal kvartal framöver. Vi är dock 
medvetna om att vi är sent i konjunkturcykeln vilket, från tid till annan, kommer att innebära 
högre variabilitet i priser på både aktie- och räntemarknaden, något som utvecklingen under 
senaste månaden understryker. Efter kraftiga kursnedgångar i aktiemarknaden är värderingen av 
börsen attraktiv, men det är främst en god vinstutveckling som ska lyfta börserna framöver. Mot 
slutet av ett ekonomiskt uppsving tenderar marknaden att vara alltmer återhållen i termer av hur 
högt vinstbaserade värderingsmultiplar tillåts att stiga – något som i sig understryker behovet av 
god vinsttillväxt.

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

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

Bidrag

Ålandsbanken Euro Bond B

Ålandsbanken Cash Manager B

Ålandsbanken Euro High Yield B

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

0,01

0,01

-0,01

-1,30

-1,60

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

Bidrag

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Euro High Yield B

Ålandsbanken Cash Manager B

-2,82

-1,60

-1,30

-0,01

0,01

Top 10 innehav

Portfolio Date: 2018-10-31

Vikt %

S&P500 Emini Fut Dec18

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

Ålandsbanken Euro Bond B

Omxs30 Ind Future Nov18

mini MSCI Emerging Markets Index Futures Dec18

Ålandsbanken Euro High Yield B

Euro Stoxx 50 Dec18

Ålandsbanken Cash Manager B

14,12

13,95

13,80

8,00

5,83

4,74

2,94

2,93

2,80

2,67

Portföljaktivitet

Efter överdrivna kursnedgångar i oktober väljer vi att taktiskt 
lyfta aktievikten genom att öka exponeringen mot USA och 
Norden. Aktiemarknaden tenderarar att prissätta fler recessioner 
än vad som faktiskt materialiseras och vår bedömning är att 
värderingen av börsen i inledningen av november är alltför 
pessimistisk. Vi noterar att flera välkända nordiska 
verkstadsbolag, trots överlag starka delårsrapporter och 
optimistiska framtidsutsikter, värderas mer än två 
standardavvikelser lägre än sitt historiska genomsnitt. 
Marknadens prissättning avspeglar förväntningar om 
intäktsbortfall i häraden av vad vi kunde observera i samband 
med finanskrisen och eurokrisen. Vi har svårt att ta till oss en så 
negativ konjunkturbild och räknar med att marknadens extremt 
nedpressade riskaptit är ett investeringstillfälle att utnyttja, men 
vi utvärderar utvecklingen löpande så att vi snabbt kan korrigera 
vår exponering.

RiskindikatorRisk 3 år annualiserat
Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

7,71

-0,73

5,76

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


