
 

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. 
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Stabil månad för fonden 

Cicero Nordic Corporate Bond ökade med 0,19% under 

månaden. Vårt tidigare jämförelseindex upphörde per sista 

maj 2020. Då relevant jämförelseindex saknas förvaltas 

fonden utan jämförelseindex. 

Stigande statsräntor 

En 10 årig svensk statsobligation har ökat lite mer än 20 

punkter under månaden från 0,15% till 0,37%. Vi har även 

sett stigande räntor i USA. Främsta orsaken är en stigande 

inflation men från centralbankshåll är man inte orolig då 

man menar att det är en tillfällig uppgång. FED har dock 

indikerat att man kommer påbörja en nedtrappning av till-

gångsköpen och att beslut väntas tas på novembermötet.  

 

Aktiv Marknad 

Heimstaden Bostad har under månaden köpt en bostads-

portfölj från Akelius med lägenheter i Sverige, Danmark 

och Tyskland till ett värde av 9,1 mdr EUR och ökar där-

med stitt totala bestånd till 275miljarder SEK. I samband 

med förvärvet tar Fitch upp en bevakning av både 

Heimstaden AB (BB+) och Heimstaden Bostad (BBB). 

Storskogen genomför sin planerade IPO vid månadsskiftet 

som blev kraftigt övertecknad, positivt för oss obligationsä-

gare då balansräkningen stärks. 

Något högre kreditspreadar 

I Europa har index för High Yield-krediter ökad en del un-

der månaden, från 228 bps till 253bps. Marknaden är fort-

satt stark och spreadarna ligger fortfarande på historiskt 

sett låga nivåer.  

 

Nyckeltal i fonden 

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

lån ligger på 80 % och fasta lån på 17 %. Kassan uppgår 

till 3 %. Snittbetyget på krediterna i fonden var i slutet av 

månaden BB. 
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Andelen av portföljens räntepapper med officiellt kreditbetyg uppgick 

till 50,4%. 

Rullande avkastning 
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Nordic Corp

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

Fondförmögenhet: 210 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: 3,52% 

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/

