
 

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, 
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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 Yield minskade med 3,7% under månaden medan jämfö-

relseindex (77% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield Total 

Return Index, 13% SIXPRX, 10% MSCI ACW) minskade med 4,7%.  

Marknaden 

Marknaden inledde månaden stabilt men i mitten av månaden 

svängde den och blev sämre i en stadig takt. Vi fick se kre-

ditspreadarna öka och ligger nu i nivå med nivåer som under inled-

ningen av pandemin. Anledningen är att Centralbankerna fortsatt 

varit hökaktiga i sin kommunikation och i sina räntebeslut. Även en 

hög inflation har tyngt sentimentet.   

Riksbanken lämnade sitt räntebesked i mitten av månaden och över-

raskade marknaden med en höjning på 100bps, förväntat var 75bps. 

ECB höjde den europeiska styrräntan som väntat med 75 bps, den 

högsta höjningen någonsin. Man kommunicerade samtidigt att man 

är långt ifrån sitt mål och kommer att fortsätta höja. Även ameri-

kanska FED höjde styrräntan som väntat med 75bps under månaden. 

Den svenska inflationen steg till 9% under augusti, upp från 8% 

månaden innan och är enligt SCB den högsta siffran på 30 år. En 

stor del av inflationen omfattar stigande energipriser men även 

matpriser ökade. En positiv sak är att arbetsmarknaden fortsatt är 

stark och arbetslösheten ligger på 6,5%.  

Den svenska 10-årsräntan steg från 1,84% i början av månaden till 

2,07% i slutet. 

Kreditspreadarna ökar 

I Europa har det varit stora rörelser på kreditindex för High Yield 

senaste månaden. Nivån på kreditindex för HY i Europa har rört sig 

från 588bps till 641bps. 

I stigande räntemiljöer så missgynnas initialt ränteplaceringar. Vi 

har dock komfort i att vi har en relativt kort duration i fonderna vil-

ket gör räntekänsligheten ganska låg. Samtidigt har snittyielden i 

fonderna kommit upp på grund av stigande räntor och högre kre-

ditspreadar. 

Nyckeltal i fonderna 

Aktieandelen uppgår till 27%, räntedelen till 67% och kassan till 

6%. Räntedurationen i fonden uppgår till 0,69. Andelen FRN-lån lig-

ger på 50 % och fasta lån på 17 %.  
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA

Investement Grade AA+/AA/AA-

A+/A/A-

BBB+/BBB/BBB- 5,9%

BB+/BB/BB- 38,5%

High Yield B+/B/B- 22,1%

CCC+/CC/C-

Default

Likviditet 6,0%

Andelen av portföljens räntepapper med 

officiellt kreditbetyg uppgick till: 17,6%
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Rullande avkastning

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

Fondförmögenhet: 76 miljoner SEK 

Fondtyp: Svensk räntefond UCITS 

Jämförelseindex:  BB Pan-Eurpean HY (77%), 

SIXPRX(13%), MSCI 

ACW(10%) 

Risk: KIID 4 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 6,5% 

Index standardavv. 5 år: 9,1% 

Förvaltare: Oscar Sterndahlen,  

Thomas Falkenklint 
Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,7% 

Förv. avgift: 0,7% 

Förv. avgift PPM: Saknas  

Min. belopp: 100 SEK 

Startdatum: 2012-02-17 

ISIN: SE0004357390 

Bloomberg Ticker:  QFORSIA SS  
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