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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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Månadskommentar
Maj månad bjöd på turbulenta marknader. Främst var det den politiska instabiliteten efter det 
Italienska valet i mars som kulminerade i samband med att de starkt EMU- och 
etablissemangsfientliga partierna Femstjärnerörelsen och Lega presenterade ett förslag till 
regeringsbildning som väckte europeiska räntemarknader ur de senaste årens törnrosasömn. 
Skillnaden i räntenivå mellan italienska och tyska tioåriga obligationer tredubbladen från 100 till 
300 räntepunkter och det spekulerades i finansiella marknader om att detta återigen var starten 
på en bredare eurokris. Vi noterar att Italien sedan 1946 haft 42 premiärministrar och 68 
regeringar. Mot den bakgrunden är politisk osäkerhet i EMUs tredje största ekonomi att betrakta 
som regel snarare än undantag.  Mot slutet av maj annonserade också USA att de sjösätter de 
handelstariffer på stål och aluminium som diskuterats under några månader. Åtgärderna är 
främst riktade mot Kina, men tarifferna slår också hårt mot andra stora handelspartners. Om 
handelskonflikter blommar ut till ett fullskaligt handelskrig vore det tydligt negativt för global 
tillväxt då internationella leverantörskedjor bryts och kostnader för företag och konsumenter 
höjs. 

Bolagens delårsrapporter för första kvartalet landade i överkant av marknadens förväntningar 
vilket bidrog till ett tydligt positivt vinstrevideringsmometum under maj. En del ekonomisk 
statistik börjar mattas från höga nivåer, även om företagsrapporterna inte ger några signaler om 
en svagare efterfrågan. Så länge marknaden är i en konjunkturfas där vinstprognoser justeras upp 
blir börsen mer attraktiv över tiden om inte aktiekurserna lyfter i takt med analytikernas 
prognoser. Det vill säga, med stigande vinster har börsen vuxit i den värdering som från tid till 
annan varit något hög. Eurozonen var den svagaste regionen maj, drivet av italienoro. USA-
börsen, mätt i EUR, lyfte med kraft, varav lejonparten förklaras av USD-förstärkningen under 
månaden. Även den nordiska marknaden steg, där energisektorn var den största positiva 
bidragsgivaren, baserat på ett fortsatt stigande oljepris. Även materialbolag utvecklades stark 
baserat på stigande massa- och metallpriser. I andra ändan av skalan hittar vi sällanköpsvaror, en 
sektor vilken präglas av de hot och möjligheter som e-handel innebär. Även nordiska banker 
hade en svag månad där utvecklingen hämmades av finansoron på kontinenten.

När vi vid månadens slut summerar avkastningen i våra premiumfonder landar denna kring 
nollsträcket med viss variation beroende på risk- och valutaklass. Baserat på vår positiva 
konjunkturbild ser vi att våra portföljer i allmänhet gynnats av en övervikt mot aktier och en 
undervikt i obligationer. Vi kan även konstatera att våra alternativa placeringar i icke 
valutasäkrade statspappaer i USA, en position vi använder för att balasera vår positiva 
konjunkturbild, fungerade väl under månaden då marknadsoron kring Italien var som störst. 
Under dessa turbulenta dagar pressades obligationsräntan i USA ned samtidigt som dollarn 
stärktes vilket sammantaget bidrog positivt till vår avkastning.

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.  
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Allokering RänteallokeringAktieallokering

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

Bidrag

Wells Fargo & Co

First Republic Bank

BlackRock Inc

First Horizon National Corp

Bank of New York Mellon Corp

0,08

0,05

0,03

0,02

0,01

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

Bidrag

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Euro Bond B

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

Fifth Third Bancorp

-0,79

-0,67

-0,21

-0,20

-0,06

Top 10 innehav

Portfolio Date: 2018-05-31

Vikt %

S&P500 Emini Fut Jun18

Ålandsbanken Norden Aktie EUR

Ålandsbanken Europe Value B

Ålandsbanken Sverige Aktie EUR

mini MSCI Emerging Markets Index Futures June18

United States Treasury Notes

Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR

Omxs30 Ind Future Jun18

Nordkinn Fixed Income Macro Fund EUR C

Ålandsbanken Cash Manager B

15,64

13,26

10,43

6,07

5,71

5,52

4,36

3,97

3,33

3,24

Portföljaktivitet

Vi är fortsatt positiva till aktiemarknaden och räknar med att 
välfyllda orderböcker hos börsbolagen ger goda förutsättningar 
för företagen att också fortsättningsvis leverera resultat väl i 
nivå med marknadens förväntningar. Inom aktier har vi justerat 
den regionala exponeringen genom att vikta upp USA 
ytterligare på bekostnad av Europa. Detta som en konsekvens 
av att värderingen har normaliserats i USA samtidigt som 
vinstprognoser för amerikanska bolag fortsätter att justeras upp. 
Europeiska bolag möter en kraftig valutamotvind på grund av 
förstärkningen av euron under 2017, även om euron under 
senare tid har försvagats mot bakgrund av politisk oro i Italien 
samt en växande ränteskillnad mellan USA och Europa som allt 
mer talar för en starkare dollar.

RiskindikatorRisk 3 år annualiserat
Standardavvikelse

Beta

Sharpe Ratio

Information Ratio

Tracking Error

9,67

-0,77

5,59

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


