
 

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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Avkastning under månaden 

Quesada Bond Opportunity minskade med -0,2% under månaden. 

Fonden förvaltas utan något jämförelseindex.  

Marknaden 

Maj månad var ytterligare en trist månad på såväl aktie som kredit-

marknaden. Inflationen fortsätter att oroa marknaden. Inflations-

takten i EU steg till 8,1 procent i maj jämfört med 7,4 procent i 

april och förväntningarna som låg på 7,7%. 

En händelse som fick mycket genomslag på marknaden var ett ut-

talande från FED-chefen Powell där han är mycket tydlig med vik-

ten av inflationsbekämpning. Beslutsamheten ska inte ifrågasättas, 

även om det kräver att arbetslösheten pressas upp, menar han. 

Det är något vi måste göra, sade han, och tillade att det kan "invol-

vera viss smärta". Uttalandena skapade negativt sentiment i mark-

naden och bidrog till tydliga nedgångar på aktiemarknaden samti-

digt som räntorna steg.  

Svenska 10-åriga statsräntan inledde månaden i en stigande trend 

men vände sedan nedåt och avslutade månaden på 1,78%. 

Kreditspreadarna ökar 

Kreditindex för HY-Obligationer har rört sig volatilt under må-

naden och steg från 428bps till 437bps men var upp och top-

pade på 488 under månaden. I stigande räntemiljöer så miss-

gynnas initialt ränteplaceringar. Vi har dock komfort i att vi har 

en relativt kort duration i fonderna vilket gör räntekänsligheten 

ganska låg. Samtidigt har snittyieldarna i fonderna kommit upp 

på grund av stigande räntor och bredare kre-ditspreadar. 

 

Nyckeltal i fonden 

 
Räntedurationen i fonden uppgår nu till 0,4. Andelen FRN-lån ligger 

på 75 % och fasta lån på 14 %. Kassan uppgår till 11 %. Snittbety-

get på krediterna i fonden var i slutet av månaden B+. 

 

 

Antal innehav: 33

Antal emittenter: 29
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA

Investement Grade AA+/AA/AA-

A+/A/A-

BBB+/BBB/BBB- 4,7%

BB+/BB/BB- 27,1%

High Yield B+/B/B- 46,1%

CCC+/CC/C- 10,2%

Default

Likviditet 11,3%

Andelen av portföljens räntepapper med 

officiellt kreditbetyg uppgick till: 25,0%
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Rullande avkastning

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

Fondförmögenhet: 155 miljoner SEK 

Fondtyp: Global räntefond UCITS 

Jämförelseindex:  Saknas 

Risk: KIID 3 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 4,92% 

Index standardavv. 5 år: N/A 
Yield to Maturity: 10 % 

Förvaltare: Oscar Sterndahlen,  

Thomas Falkenklint 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,75% 

Förv. avgift: 0,75% 

Förv. avgift PPM: Saknas  

Min. belopp: 100 SEK 
Startdatum: 2015-11-06 

ISIN: SE0007279609 

Bloomberg Ticker:  QBONDOA SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

