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NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

Månadsrapport februari 2018
Fonden är en räntefond med inriktning framförallt mot större nordiska och 

europeiska obligationsutgåvor med bra likviditet. Vidare är den valutasäkrad 

och agerar aktivt både i primär- och sekundär marknaden. I genomsnitt 

eftersträvas ”BBB” / IG rating och andelen HY (lägre än BBB) kommer 

normalt sett att ligga omkring 30%. Fonden har en makrotematisk approach 

med Region-/ Sektor-/ Bolagsanalys och fokuserar på omvärldsfaktorer som är 

signifikanta pådrivare för framtida avkastning. Andelen företagsobligationer 

ska minst vara 50% av fonden. Jämförelseindex är Nasdaq OMX Credit SEK.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden redovisade en avkastning om -0,08% under februari månad. De största 
positiva bidragen till avkastningen kom från Nordea och Consilium. Nordeas 
obligation steg på nyheterna att Nordea förtidsinlöst en snarlik obligation. 
Negativt bidrag kom från obligationer utgivna av Norwegian samt AXA. 
Norwegian påverkades av fortsatt marknadsoro om dess likviditet. Vi anser 
rörelserna är något överdrivna då företaget har bra tillgång till finansiering och 
kan även avyttra delar av deras flotta vid likviditetsbehov. 

Under månaden deltog vi även i nyemissioner i Ellevio utgiven i svenska 
kronor samt i Catena Medias nya 3-åriga obligation utgiven i euro, som 
blev väl mottagen av marknaden. Europeisk makroekonomiska data visar att 
tillväxten i 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. Företagskrediter ser ut 
fortsätta att kunna gynnas av det positiva konjunkturläget, då den goda 
vinsttillväxten samt minskande skuldsättningsgrader generellt sett stärker 

återbetalningsförmågan hos bolagen. 

Vi har fortsatt nära noll i ränterisk i svenska kronor då vi länge ansett att 
risken för kommande räntehöjningar varit överhängande. Men den senaste 
tidens något lägre svenska inflations data kombinerat med en  mycket svagare 
svensk krona kan göra att vi kan komma att omvärdera detta framöver. 

Fonden har fortsatt ingen exponering  mot fastighetssektorn.
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