
 

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 OKTOBER 2022 

 

Oktober fortsatte i en negativ utveckling under månaden där förväntan 

på vad FED skulle säga efter räntebeskedet som släpptes i början av no-

vember.  

 

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 sjönk med 3,7 % under månaden och presterade bättre än jäm-

förelseindex som minskade med 4,2%. Både de korta och långa rän-

torna steg under månaden. Då räntorna har stigit en del nu så ökade 

fonden durationen under månaden och ligger för nuvarande närmare 13 

år men har fortfarande en något kortare duration jämfört med index. 

Amerikanska dollarn har under månaden i stort sett varit oförändrad.  

 

Marknaden 

 
Marknaden var väldigt avvaktande inför räntebeskedet från FED som 

kom levererades strax efter månadsskiftet i november. Stigande kärnin-

flation och den fortsatt starka arbetsmarknaden resulterar i att FED inte 

har så stora val och styrräntan höjdes som väntat med 75 bps. Det var 

mer vad centralbankschefen pratade om på presskonferensen efteråt 

som var viktigast. Man annonserade att räntehöjningarna kommer ske i 

en lägre takt men kommer pågå längre än tidigare kommunicerats. Be-

roende på hur marknaden utvecklar sig får bestämma takten på ränte-

höjningar framöver. Marknaden prisar in att räntan kommer toppa på 

5% under i maj 2023.  

 

Tittar vi på PMI-siffrorna för USA så ligger den på strax över 50 men 

sjunker vilket indikerar att ekonomin börjar bromsa in samtidigt som vi 

ser sjunkande råvarupriser och fraktkostnader. Det bör indikera att in-

flationen kan toppa inom en snar framtid men ett orosmoment är den 

fortsatt starka arbetsmarknaden i USA.  

 

Räntenivåerna fortsätter upp och både långa och korta räntan steg i runda 

slängar 0,2%-enheter. 10 årsräntan ligger numera strax över 4% och 2-

årsräntan på närmare 4,5%. 

 

 

Närmaste framtiden 

Osäkerheten kring det geopolitiska läget i Ukraina samt vapenskrammel 

i Nordkorea kan påverka marknaden i det korta perspektivet. Men på 

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

räntor från centralbankerna för att räntan ska nå en normalnivå samt få 

bukt med inflationsoron. Risken för recession är mer påtaglig nu men då 

arbetsmarknaden är fortsatt stark finns bra chans att den i så fall blir 

mild eller kortvarig.  
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA

Investement Grade AA+/AA/AA- 44,6%

A+/A/A- 30,7%

BBB+/BBB/BBB- 22,0%

BB+/BB/BB-

High Yield B+/B/B-

CCC+/CC/C-

Default

Likviditet 1,5%

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: 188 miljoner SEK 
Fondtyp: Räntefond UCITS 
Jämförelseindex:  Bloomberg/Barclays Long Gov-

ernment/Credit Bond Index 

Risk: KIID 4 av 7 
Fondens standardavv. 5 år: 15,9% (veckovis sedan start) 
Index standardavv. 5 år: 17,3% (veckovis sedan start) 
Tracking Error: 
Yield to Maturity 

2,9% 
5,13% 

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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