
 

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 AUGUSTI 2022 

 

Augusti var en stark månad på marknaderna med fokus på FED-mötet i 

Jackson Hole samt räntehöjningar 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 0,4 % under månaden och presterade precis som 

jämförelseindex som ökade med 0,4%. De långa räntorna steg kraftigt 

under månaden vilket varit negativt för avkastningen men fonden bibe-

håller en kortare duration jämfört med index. Samtidigt har ameri-

kanska dollarn stärkts mot den svenska kronan med närmare 5% vilket 

påverkat avkastningen positivt.  

 

Marknaden 

 
En händelse som marknaden väntade på hela månaden var centralbanks-

konferensen i Jackson Hole, USA. Historiskt har Jackson Hole ofta använts 

av amerikanska centralbankschefer för att annonsera skiften i penning-

politiken eller markera mot marknadsaktörernas syn på densamma. 

Backar vi tillbaka en månad eller så var det i högsta grad aktuellt. Börsen 

gick under sommaren mycket starkt. En viktig orsak var att många bör-

jade tro på ett mindre aggressivt Fed i kölvattnet av svalare konjunktur. 

I linje med det sjönk marknadsräntorna. Dessutom vände inflationen i juli 

äntligen ned. Förhoppningar av stramare penningpolitik grusades under 

konferensen där FED:s ledamöter unisont proklamerade högre räntor i 

närtid för att bekämpa inflationen. Man oroar sig fortsatt för stigande pri-

ser och en mycket stark arbetsmarknad. 

FED:s budskap från Jackson Hole var entydigt hökaktigt. Sällan har vi 

hört alla FED-cheferna, från distrikten runt om i landet, vara så entydiga. 

Inflationen måste bekämpas med räntevapnet till varje pris, och det 

snabbt, löd budskapet. Detta budskap har tydligt satt sin prägel på mark-

naden.  

 

Den amerikanska 10 årsräntan inledde månaden kring 2,65% för att se-

dan stänga månaden kring 3,2%. Den motsvariga 2-årsräntan startade 

månaden kring 2,9% och avslutade månaden kring 3,5%. %. Vi har fort-

satt en inverterad yieldkurva då den korta räntan står högre än den långa 

vilket historiskt alltid pekat på att vi går mot en lågkonjunktur. 

 

 

Närmaste framtiden 

På både kort -och medellång sikt ser vi störst osäkerhet kring höjda 

styrräntor från centralbankerna för att räntan ska nå en normalnivå 

samt få bukt med inflationsoron. En stor osäkerhet finns dock i hur 

mycket räntan måste upp för att få ner inflationen och om det kommer 

tvinga in ekonomin i en recession.  
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA

Investement Grade AA+/AA/AA- 45,7%

A+/A/A- 30,5%

BBB+/BBB/BBB- 21,9%

BB+/BB/BB-

High Yield B+/B/B-

CCC+/CC/C-

Default

Likviditet 0,7%

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: 203 miljoner SEK 

Fondtyp: Räntefond UCITS 

Jämförelseindex:  Bloomberg/Barclays Long Gov-

ernment/Credit Bond Index 

Risk: KIID 4 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 13,5% (veckovis sedan start) 
Index standardavv. 5 år: 14,3% (veckovis sedan start) 

Tracking Error: 

Yield to Maturity 

2,3% 

4,28% 

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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