
 

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. 
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Avkastning under månaden 

Cicero Avkastningsfond ökade med 0,17 % under måna-

den medan jämförelseindex ökade med 0,45 %. Differen-

sen i indexet förklaras av längre duration i index då rän-

torna har varit fallande under månaden. 

Sjunkande statsräntor 

Statsobligationsräntorna har fallit tillbaka i både Europa 

och USA efter en ökad virusspridning som delvis dämpat 

förväntningarna om återhämtningen. Det är framför allt 

längre räntor som fallit men även korträntorna har gått 

ned något. 

Federal Reserve hade möte under månaden och lämnade 

penningpolitiken oförändrad vilket ledde till blygsamma rö-

relser på räntemarknaden. Samtidigt kommenterade man 

inflationen som hög men att det enbart är tillfälligt.  

Även Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på sitt 

senaste möte i slutet av juni.  

Sommarstiltje på primärmarknaden 

Juli innebär semester i Sverige och det gäller även på den 

svenska obligationsmarknaden för nyemissioner. Det har 

inte gjorts några nyemissioner under månaden och han-

deln på andrahandsmarknaden har varit tunn. 

Oförändrade kreditspreadar 

I Europa har index för Investment Grade-krediter rört sig 

avvaktande under månaden. Nivåerna är fortsatt låga och i 

stort sett på samma nivåer som förra månaden. 

Nyckeltal i fonderna 

Räntedurationen i fonden uppgår nu till 0,39. Kreditdurat-

ionen uppgår till 2,6. 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. 
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Andelen av portföljens räntepapper med officiellt 

kreditbetyg uppgick till 67,3% 

 

Kreditbetyg 

Värdepapper

Andel av 

fond %

AAA 3,8%

AA+/AA/AA- 0,0%

A+/A/A- 14,5%

BBB+/BBB/BBB- 55,8%

BB+/BB/BB- 23,0%

B+/B/B- 0,4%

CCC/CC/C 0,0%

D 0,0%

Likviditet/Övr. marknadsvärde 2,5%

Investment grade

High Yield

Default

Rullande avkastning 
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Cicero Avkastning

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

Fondförmögenhet: 1 236 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: 1,13% 

Yield to Maturity: 1,21% 

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/

