
 

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, 

fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan 

hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna månadsrapport är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.  

 

 

 

 

 

 

 

Inriktning 
Aktivt förvaltad hållbar nordisk företagsobligationsfond 

Ansvarsfulla investeringar på Cicero Fonder 
Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som 

kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero 

Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat 

och följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. 

Cicero Fonder tillämpar negativ etisk branschscreening då fonderna avstår från 

att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från 

följande verksamhetsområden: Vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, porno-

grafi och fossila bränslen. Flera av våra fonder väljer dessutom in hållbara bolag 

och påverkansarbete utförs vi samarbete med Aktiespararna. 

 

MÅNADSRAPPORT MARS 2021 

Stark månad för fonden 

Cicero Avkastningsfond ökade med 0,14 % under måna-

den medan jämförelseindex ökade med 0,24 %. 

Stigande räntor i fokus 

Allt mer har en inflationsoro infunnit sig på marknaden, 

främst på grund av alla stimulanspaket som rullas ut. Den 

amerikanska 10-årsräntan som stigit mest toppade på runt 

1,74 procent men sjönk tillbaka i slutet mot månaden. 

Centralbankerna är inte oroliga för inflation och så länge 

arbetslösheten är så pass hög ser inte vi heller någon oro 

för det i närtid. 

Primärmarknaden fortsatt stark 

I mars var det förutom under sportlovsveckan rätt bra fart 

på primärmarknaden. Dock upplevde vi att mot slutet av 

månaden gick det lite trögare att stänga emissioner men 

främst inom High Yield segmentet.  Fonden har deltagit i 

nyemissioner av bland andra Mekonomen, ICA Gruppen 

och IF P&C Insurance.  

Riksbankens obligationsköp 

Riksbanken fortsätter med sin expansiva penningpolitik. 

Man fortsätter med tillgångsköpen om 700 mdr och bedö-

mer att det kommer genomföras i sin helhet till slutat av 

2021. 

 

Officiell Investment Grade rating för Indutrade 

Under månaden fick Indutrade en officiell rating av rating-

institutet S&P. Betyget blev BBB- med stabila utsikter. 

 

Något lägre kreditspreadar 

I Europa har index för Investment Grade-krediter ökade 

marginellt under månaden, från 51 bps till 52. Tittar man 

historiskt så är dock spreadarna på fortsatt låga nivåer.  

Nyckeltal i fonderna 

Räntedurationen i fonden uppgår nu till 0,4. Kreditdurat-

ionen uppgår till 2,7. Andelen FRN-lån ligger på 84 % och 

fasta lån på 13 %. Kassan uppgår till 3 %. Snittbetyget på 

krediterna i fonden var i slutet av månaden BBB. 

Antal innehav: 115 
Antal Emittenter: 83 

2,4%

2,5%

2,8%

2,9%

3,1%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

CASTELLUM AB

SBAB BANK AB

VOLVO TREAS AB

ELEKTA AB

LANSFORSAKR BANK

 

Andelen av portföljens räntepapper med officiellt kreditbetyg 

uppgick till 64,9% 

 Rullande avkastning 
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Cicero Avkastning

Cicero Fonder AB Box 7188  103 88 Stockholm Tel: 08-4401380 www.cicerofonder.se 

Fondförmögenhet: 1 256 miljoner SEK 

Fondtyp: Svensk räntefond UCITS 

Jämförelseindex:  S&P Sweden IG Corporate 

Index Total Return 

Risk: KIID 2 av 7 
Fondens standardavv. 5 år: 1,45% 

Index standardavv. 5 år: 1,14% 

Yield to Maturity: 1,24% 

Förvaltare: Oscar Sterndahlen,  

Thomas Falkenklint 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,52% 

Förv. avgift: 0,5% 
Förv. avgift PPM: Saknas  

Min. belopp: 500 SEK 

Startdatum: 2002-02-04 

ISIN: SE0000891772 

Bloomberg Ticker:  CICAVKB SS Equity 

 

http://www.cicerofonder.se/

