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Fondprofil & fondfakta

Fonden ökade med 0,48 % under månaden vilket
var i linje med jämförelseindex.
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Juni månad har präglats av fallande räntor runt om
i världen. Den amerikanska 10-åriga räntan är nu
nere på 2 %, att jämföra med 2,7 % i början av
året. Även i Tyskland och Sverige är räntorna på
rekordlåga nivåer med -0,3 % i Tyskland och 0 % i
Sverige på 10 års löptid.
Detta
kommer
från
en
fortsatt
mjuk
kommunikation från såväl den amerikanska som
europeiska centralbanken.
Kreditmarknaden har utvecklats starkt i norden
och i Europa under månaden. Kreditindex för High
Yield gick från 305bps till 250bps vilket betyder att
spreadarna gått ihop kraftigt.
Nyemmionsmarknaden i norden har gått på
högtryck under månaden och risksentimentet har
varit starkt. För Nordic Corps räkning deltog vi
bland annat i ÅF, SSAB och i en grön obligation av
European Energy. De sistnämnda som utvecklar
och producerar vindkraft gjorde en grön obligation
på 4 års löptid. De emitterade 140m Euro med en
rörlig kupong på Euribor + 535bp.
Kungsleden
fick
sin
kreditrating
höjd
till
Investment Grade med stabila utsikter av Moodys
under månaden. Detta var delvis väntat av
marknaden men gav ändå en justering uppåt av
priset på obligationerna vilket har bidragit positivt
till fondens avkastning.
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Räntedurationen i fonden uppgår nu till 0,53.
Andelen FRN-lån ligger på 75 % och fasta lån på
17 %. Kassan uppgår till 8 %. Snittbetyget på
krediterna i fonden var i slutet av månaden BB.
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Fonden startade i mars 2014.

Hållbara placeringar

SRI branschscreening

Ansvarsfulla investeringar:

Exkluderande av vissa branscher:

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.

Cicero Nordic Corporate Bond avstår från att
investera i bolag där mer än 5 % av omsättningen
härrör från följande verksamhetsområden:

På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i
vårt analysarbete och har undertecknat och följer
FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar –
UNPRI (United Nations Principles for Responsible
Investment).

•
•
•
•
•
•

Vapen
Tobaksprodukter
Alkohol
Spel
Pornografi
Fossila bränslen

Särskilda etiska urvalskriterier:
Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner
och internationella normer avstår vi från att
placera i
•

Bolag som bryter mot internationella
normer för miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och korruption.

•

Bolag som förknippas med illegala eller
kontroversiella vapen – exempelvis
klustervapen.

Disclaimer
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.

www.cicerofonder.se

