
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Inrikting 
Aktivt förvaltad hållbar aktiefond 

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 JULI 2022 

 

Juli har varit ytterligare en stark månad på marknaderna med fokus på 

räntehöjningar från FED och inflationssiffror.  

 

US ESG Fixed Income 

Fonden placerar i amerikanska räntepapper till en fast ränta och relativt 

lång löptid vilket gör att fonden exponeras mot ränterisk, valutarisk och 

durationsrisk. 

Fonden ökade med 2,78 % under månaden och presterade något sämre 

än jämförelseindex som ökade med 3,1%. De långa räntorna sjönk nå-

got under månaden samtidigt som amerikanska dollarn försvagades lite 

mot den svenska kronan.  

 

Marknaden 

 
Inflationssiffrorna i USA fortsatte att stiga under månaden KPI (9,1%) och 

löneökning (6,7% – Atlanta Fed Wage Growth tracker) vilket resulterade 

i att FED fick än en gång höja räntan med 0,75%. Nivån på höjning var 

väntad så marknaderna påverkades inte av den. Marknaden började prisa 

in räntesänkningar redan i början av 2023. FED-ledarmöter försöker dock 

framhålla att räntesänkningar i närtid är uteslutet. Det mer troliga är att 

när FED är klar med räntehöjningarna kommer räntan ligga kvar på 

samma nivå ett tag. 

FED anser sig nu ha höjt räntan till en neutral nivå och kommande höj-

ningar kommer vara beroende av inkommande data. Siffrorna kommer 

avgöra hur hög nästa höjning blir, men tron är att man höjer med 0,25% 

taget. Vi förväntar oss nu att man gör precis som man säger och studerar 

data och om det behövs höjer med 25 punkter i taget. 

Ekonomin går fortsatt starkt i USA men FED är övertygade att dom kom-

mer nå inflationsmålet på 2% men en risk finns att det kan ta längre tid 

än vad marknaden tror.  

 

Marknadsräntorna har fortsatt sjunka under månaden. Den amerikanska 

10 åringen handlar nu kring 2,65% efter att ha startat månaden kring 

3%. I takt med att de långa räntorna sjunker har vi nu fått en inverterad 

yieldkurva dvd de långa räntorna är lägre än de korta. 

 

 

Under månaden försvagades dollarn runt -0,7% mot svenska kronan när 

den handlade till 10,16 från 10,23.  

 

Närmaste framtiden 

Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska lä-

get i Ukraina. På medellång sikt ser vi höjda styrräntor från centralban-

kerna för att höja räntan till en normalnivå samt få bukt med inflat-

ionsoron. En stor osäkerhet finns dock i hur mycket räntan måste upp 

för att få ner inflationen utan att tvinga in ekonomin i en recession.  
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA

Investement Grade AA+/AA/AA- 46,3%

A+/A/A- 30,6%

BBB+/BBB/BBB- 21,8%

BB+/BB/BB-

High Yield B+/B/B-

CCC+/CC/C-

Default

Likviditet 0,4%

Andelen av portföljens räntepapper med 

officiellt kreditbetyg uppgick till: 100,0%

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

Fondförmögenhet: 202 miljoner SEK 

Fondtyp: Räntefond UCITS 

Jämförelseindex:  Bloomberg/Barclays Long Gov-

ernment/Credit Bond Index 

Risk: KIID 4 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 17,2% (veckovis sedan start) 
Index standardavv. 5 år: 18,4% (veckovis sedan start) 

Tracking Error: 

Yield to Maturity 

N/A 

3,9% 

Förvaltare: Thomas Falkenklint 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,7% 

Förv. avgift: 0,7% 

Min. belopp: 1000 SEK 
Startdatum: 2021-09-13 

ISIN: SE0014452868 

Bloomberg Ticker:  CICOUFA SS 
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