
Regionfördelnig räntor

Standardavvikelse 1 år 3,1

Standardavvikelse 3 år 4,3

1 år 3 år Duration 1,46

27,0% -1,3% 0,6% 4,8% 7,2% Yield-to-worst 3,37

Förändringar under månaden

Ökad Minskad Positivt Bidrag Negativt Bidrag Fondfakta

Sektor Typ av fond Blandfond

Förvaringsinstitut SEB AB (publ)

Region ISIN SE0004545747

Handelsvaluta SEK

Värdeutveckling sedan start

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Helår

2018 1,32 0,63 -1,30 0,63

2017 0,00 1,55 0,02 0,83 0,43 -0,55 0,57 -0,35 1,25 1,99 0,04 -0,09 5,80

2016 -2,03 -0,39 1,15 0,20 0,92 -0,75 1,76 1,33 -0,11 0,75 0,77 0,88 4,49

2015 2,94 1,05 0,68 -0,74 0,27 -2,08 2,01 -1,74 -1,69 1,74 1,40 -2,74 0,91

2014 -0,64 1,19 0,64 1,10 1,31 0,66 0,22 0,12 -0,98 0,30 0,81 0,38 5,21

2013 0,22 0,35 0,73 0,69 -1,86 1,54 -0,75 1,35 1,22 0,44 0,44 5,49

NAVENTI DEFENSIV FLEX

Månadsrapport mars 2018

Energy Technology

Nyckeltal

Sedan start 1 månad 2018

Fonden är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar huvudsakligen i räntebärande 
värdepapper och en mindre andel i aktier. Fondens räntebärande placeringar sker i 
företagsobligationer och statspapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt 

uppgå till 30 procent.  

Valbar hos: Folksam, Nordnet, Länsförsäkringar, Movestic, PPM, SPP, SEB Trygg Liv och 

Skandia.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden redovisade en negativ avkastning om -1,3% under månaden, men har sedan årsskiftet en 
positiv avkastning om 0,6%. Volatiliteten har ökat på världens börser bl.a. på grund av Donald 
Trumps annonsering av strafftullar mot Kina och begränsningar av kinesiska direktinvesteringar. 
De volatila marknaderna ger selektiva köplägen i bra bolag och det ser fortsatt positivt ut överlag 
för aktier med stimulanser från centralbanker samt ökade vinster hos bolagen. Oljepriset steg över 
70 dollar per fat vilket gjorde att energisektorn lämnade ett positivt bidrag till fondens avkastning. 
Negativa bidrag kom från teknologi- och finanssektorn.

På obligationssidan kom positiva bidrag från Contanershipping i euro och ifrån Norwegian i 
svenska kronor. Norwegian gynnades av att de tog in nytt aktiekapital och därmed förbättrade 
deras likviditetssituation, vilket är positivt för obligationsinnehavarna. I förra månadsbrevet 
tyckte vi att rörelserna var något överdrivna och att företaget har bra tillgång till finansiering 
och kan avyttra delar av deras flotta vid likviditetsbehov, vilket skulle visa sig korrekt. Negativt 
bidrag kom ifrån BBVA i amerikanska dollar som dels gått isär som en funktion av den 
minskade riskviljan, dels p.g.a. längre duration. Under månaden deltog vi i Akelius nyemission 

som var kraftigt övertecknad och handlades starkt i sekundärmarknaden. 

I fondens aktiedel sålde vi av det filippinska bolaget Robinson Land och viktade upp i koreanska 
Samsung SDI som producerar litiumbatterier och är leverantör till bland annat Tesla, Fiat 

Chrysler, BMW och Volkswagen. Under månaden avvecklade vi hela innehavet i det taiwanesiska 
Largan Precision och ökade innehavet i det kinesiska Sunny Optical, som är nu ett av våra större 
innehav. Bolaget producerar kameralinser och är leverantör till bl.a. Apple. Sunny Optical har 
ökat försäljningstakten samt lyckats ta en större marknadsandel från konkurrenterna. Vi ökade 
vårt innehav i Adidas efter det att bolaget lanserade ett återköpsprogram av aktier om 3 miljarder 
euro, samt ökade sin prognos för årets vinsttillväxt till 22-24%. Vi är fortsatt positiva mot den 
spanska banksektorn eftersom vi tror att utlåningstillväxten samt stigande räntor i Europa 
kommer att driva bolagsvinsterna. På regionnivå ser Europa och USA fortsatt relativt bra ut, 
framförallt i cykliska sektorer där företagens vinster gynnas positivt av konjunkturuppgången. 
Även tillväxtmarknaderna har fin potential och motvinden med en stark amerikansk dollar samt 
högre dollarränta ser ut att mattas av.

Utveckling %
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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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