
 

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. 

MÅNADSRAPPORT MAJ 2021 

Stark månad för fonden 

Cicero Nordic Corporate Bond ökade med 0,28 % under måna-

den. Vårt tidigare jämförelseindex upphörde per sista maj 

2020. Då relevant jämförelseindex saknas förvaltas fonden 

utan jämförelseindex. 

Avvaktande räntor 

Stora oron i början av månaden var den amerikanska inflat-

ionssiffran som kom in något högre än väntat och långa räntan 

steg en del. Känslan är dock att marknaden har tagit till sig 

budskapen från FED och lugnat sig något men är avvaktande 

inför kommande möten. Amerikanska 10-årsräntan svängde 

lite i början av månade men har under senare halvan handlats 

kring 1,6 procent. Den svenska motsvariga räntan har hand-

lats strax över 0,4 procent. 

Primärmarknaden fortsatt stark 

Det har varit en fortsatt stark primärmarknad där många 

emissioner är kraftigt övertecknade, det har också varit många 

emissioner inom high yield segmentet. Fastighetssektorn är 

fortsatt glödhet med många emissioner och med rätt stora vo-

lymer men även en hel del transaktioner inom fastighetssek-

torn. Under månaden deltog vi i emissioner från Besqab, Scan-

dinavian Biogas, Sparbanken Skåne samt Storskogen. 

Något lägre kreditspreadar 

 

I Europa har index för High Yield-krediter krympt marginellt 

under månaden, från 248 bps till 246 bps. Marknaden är fort-

satt stark och spreadarna ligger kvar på ungefär samma nivåer 

som föregående månad. Historiskt sett är det låga nivåer. Och 

så länge centralbankerna fortsätter sina obligationsköp kom-

mer med stor sannolikhet spreadarna vara fortsatt låga. 

 

Räntedurationen i fonden uppgår nu till 0,5. Andelen FRN-lån 

ligger på 75 % och fasta lån på 15 %. Kassan uppgår till 8 %. 

Snittbetyget på krediterna i fonden var i slutet av månaden 

BB. 

 

 

Antal innehav:  59 

Antal emittenter:  53 
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Andelen av portföljens räntepapper med officiellt kreditbetyg uppgick 

till 49%. 

Rullande avkastning

 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

1M YTD 1ÅR 3 år
medel

5 år
medel

Sedan
start

medel

Nordic Corp

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

Fondförmögenhet: 203 miljoner SEK 

Fondtyp: Nordisk räntefond UCITS 

Jämförelseindex:  Saknas 

Risk: KIID 3 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 2,97% 

Index standardavv. 5 år: N/A 
Yield to Maturity: 3,8% 

Förvaltare: Oscar Sterndahlen,  

Thomas Falkenklint 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,94% 

Förv. avgift: 0,90% 

Förv. avgift PPM: Saknas  

Min. belopp: 500 SEK 
Startdatum: 2014-03-10 

ISIN: SE0005757275 

Bloomberg Ticker:  CICNCBA SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

