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NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

Månadsrapport mars 2018

Fonden inriktar sig huvudsakligen på större nordiska och europeiska 

obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden är valutasäkrad och agerar aktivt 

både i primär- och sekundär marknaden. I genomsnitt eftersträvas ”BBB” / IG 

rating och andelen HY (lägre än BBB) kommer normal sett att ligga omkring 

30%. Fonden har en makrotematisk approach med Region-/ Sektor-/ 

Bolagsanalys och fokuserar på omvärldsfaktorer som driver framtida avkastning. 

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

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden slutade mars månad med en positiv avkastning om 0,1%. Positivt bidrag 
kom från flygbolaget Norwegian utgiven i svenska kronor, som gynnades av att 
bolaget tog in nytt aktiekapital och därmed förbättrade deras 
likviditetssituation. Detta är positivt för obligationsinnehavarna och vilket 
därmed pressade ihop kreditspreaden. I förra månadsbrevet skrev vi att 
rörelserna på nedsidan i obligationen 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 AXA utgiven i amerikanska dollar som tagit stryk 
p.g.a. det planerade uppköpet av amerikanska försäkringsbolaget XL. Under 
månaden deltog vi i Akelius nyemission utgiven i euro, som var kraftigt 
övertecknad och utvecklades fint i sekundärmarknaden.

Under månaden höjde den nya amerikanska centralbankschefen Powell, som 
väntat FEDs styrränta till 1,75%. Vi tror liksom många andra att de sannolikt 
blir två höjningar till under 2018 och cirka tre till fyra höjningar till under 
2019. Vi anser att risken ligger på nedsidan, dvs. att det blir färre höjningar i 

realiteten. Dock ger detta möjligheter i att ta ränterisk i amerikansk dollar 
framöver.

Den svenska kronan fortsätter att handla mycket svagt mot både euro och 
amerikanska dollarn. Dålig riskvilja, "mjuk" Riksbank samt att utländska 
investerare som oroar sig för svenska banker p.g.a. vikande fastighetsmarknad 
är några av de faktorer som tros ligga bakom. 
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