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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 OKTOBER 2022 

Avkastning under månaden 

Cicero Avkastningsfonds utveckling var -0,3% under månaden me-

dan jämförelseindex gick 0,2%.  

Marknaden 

Marknaden har rört sig lite sidledes under oktober. Vi fick inflat-

ionssiffror för september och KPIF steg till 9,7% mot väntat 9,2%.  

Den svenska 10-årsräntan var dock i stort sett oförändrad mot 

början av månaden.  

Centralbankerna styr i mångt och mycket marknaden för tillfället. 

ECB levererade en väntad trippelhöjning på 75 bps under månaden. 

En mjukare ton ledde till att marknaden nu prisar in 50 bps höjning 

vid nästa möte i december. Likaså höjde FED räntan nu vid månads-

skiftet med 75 bps, en skillnad var att man kommer behöva höja 

räntan mer än tidigare förväntat. Riksbanken lämnar sitt räntebe-

sked i slutet av november och förväntan ligger på att man också 

höjer reporäntan med 0,75%. 

Många bolagsspecifika händelser har skett under månaden. M2 (med 

Rutger Arnhult som ägare) sålde 40m aktier i Castellum till Akelius, 

vilket motsvarar 12,2% av aktiekapitalet. Balder lämnade ett åter-

köpserbjudande för sina SEK obligationer med förfall 2023 vilket är 

ett förfarande vi troligen kommer se mer av i syfte att hantera en 

del av refinansieringsrisken.  

I primärmarknaden, som har varit väldigt begränsad, deltog vi i en 

emission från Assa Abloy, en 3-årig obligation till en fast kupong på 

4,083% 

Kreditspreadarna ökar 

I Europa har vi har sett fortsatt stora rörelser på kreditindex för In-

vestment Grade den senaste månaden. Nivån på kreditindex för IG 

i Europa har rört sig från 135bps till 114bps.  

I stigande räntemiljöer så missgynnas initialt ränteplaceringar. Vi 

har dock komfort i att vi har en relativt kort duration i fonderna vil-

ket gör räntekänsligheten relativt låg. Samtidigt har snittyielden i 

fonderna kommit upp på grund av stigande räntor och högre kre-

ditspreadar. 

Nyckeltal i fonderna Räntedurationen i fonden uppgår nu till 

0,53. Kreditdurationen uppgår till 2,89. Andelen FRN-lån ligger på 

66 % och fasta lån på 30 %. Kassan uppgår till 4 %. Snittbetyget 

på krediterna i fonden var i slutet av månaden BBB. 
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA 5,4%

Investement Grade AA+/AA/AA- 1,6%

A+/A/A- 12,9%

BBB+/BBB/BBB- 46,9%

BB+/BB/BB- 23,5%

High Yield B+/B/B- 3,1%

CCC+/CC/C-

Default

Likviditet 3,8%

Andelen av portföljens räntepapper med 

officiellt kreditbetyg uppgick till: 72,0%

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

Fondförmögenhet: 1 076 miljoner SEK 
Fondtyp: Svensk räntefond UCITS 
Jämförelseindex:  S&P Sweden IG Corporate 

Index Total Return 

Risk: KIID 2 av 7 
Fondens standardavv. 5 år: 1,7% 
Index standardavv. 5 år: 1,6% 
Yield to Maturity: 5,10% 
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 
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Rullande avkastning

http://www.cicerofonder.se/

