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Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka respektive minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta

kapitalet. För ytterligare information, se respektive fonds faktablad och informationsbroschyr, som finns att hämta på www.naventi.se
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Nyckeltal

Sedan start 1 månad 2017

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som inriktar sig på större nordiska och 
europeiska obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden är valutasäkrad och 
investerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden. Fonden har en 
makrotematisk approach med region-, sektor- och bolagsanalys och fokuserar på 
omvärldsfaktorer som är signifikanta för framtida avkastning. Mer än 50% av 
fondens fondförmögenhet ska vara placerade i företagsobligationer.

FÖRVALTARKOMMENTAR
Fondens andelsvärde var oförändrad under december. Våra obligationsinnehav inom 
råvarusektorn och europeisk bank- och försäkringssektor bidrog positivt till 
avkastningen, medan vissa innehav inom industrisektorn bidrog negativt. Under 
december var vi fortsatt aktiva och köpte obligationer utgivna av HSBC, SSAB och 
Hedin Bil. 

För närvarande har vi nära noll ränterisk i svenska kronor, men gillar den 
amerikanska dollarkurvan på 4-5 år, där vi tar begränsad ränterisk. Makroekonomiska 
data visar att tillväxten Tyskland ser ut att kunna fortsätta att överraska på uppsidan. 
Därför gillar vi fortfarande cykliska branscher och vissa industribolag, samt delar av 
den europeiska bank- och försäkringssektorn. 

Den europeiska banksektorn stärktes under månaden av regulatoriska drivkrafter, då 
Bank of International Settlements (BIS) Basel, kom ut med det uppdaterade Basel-3 
regelverket för banker i Europa. Detta var positivt för banksektorn och gynnade våra 
och obligationsinnehav, då det minskar osäkerheten kring vinstmarginaler, samt 
betalningsförmågan på framtida aktieutdelningar och kupongbetalningar. Den ökade 
klarheten kring bankernas kapitaltäckningsgrad som det nya regelverket medför, 
bidrar till att göra bankerna robustare så att de kan motstå finansiella kriser bättre 
framöver.

Utveckling %
2017-12-31

9%

32%
59%

Cash

Högränteobligationer

Investment Grade

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Oil&Gas

Textiles

Retail

Airlines

Building Materials

Transportation

Iron/Steel

Mining

Shipbuilding

Banks

Insurance

HSBC, SSAB och Hedin Bil Råvaror, Bank och Försäkring Industri 

Geografisk allokering 

Sverige (SEK) 63%

USA (USD)   29% 

Europa (EUR)   4% 

Norge (NOK)    4%




