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Rapportdatum: 31 januari 2018
Fondens namn: Pareto Global Corporate Bond
Investeringsbolag: Pareto SICAV
Startdatum: 23 mars 2015
Fondförmögenhet: SEK 4 597 miljoner
Jämförelseindex: 25 % BoAML Global IG
+ 75 % BoAML Global HY (SEK, valutasäkrat)

Fondkategori: räntefond
Fondstruktur: SICAV/UCITS
Säte: Luxembourg
Handelsdagar: alla sammanfallna bankdagar
i Luxemburg, Norge och Sverige

Förvaltare: Pareto Asset Management AS
Fondbolag: SEB Fund Services S.A.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Delfond A
Startdatum: 24 mars 2015

NAV pr. 31 januari 2018: 108,0555
Avräkningsvaluta NAV: SEK
Lägsta insättning: n.a.
ISIN: LU1199945780
Bloomberg-ticker: PARGCBA LX

Investerar i ränte- och räntebärande värdepapper utgivna av företag, myndigheter,
regeringar och kommuner. De värdepapper omfattar främst företagsobligationer, men
även förlagslån och säkerställande obligationer. Investeringarna förväntas ge fonden en
högre risk och avkastning än traditionella räntebärande värdepapper. Delfonden har ett
globalt investeringsmandat, men kommer at investera främst i utvecklade marknader.
Den genomsnittliga löptiden (duration) ska ligga mellan 0 och 7 år.

Aktivt förvaltat företagsobligationsfond med en
nordisk bas och en global exponering

De 10 största emittenter, sektor och geografisk fördelning

Bergvik
Liberty Global
Quintiles
Perstorp
Eurofins Scientific
Belden Inc
Lowell
Vulcan Materials
Ball Corp
Lecta

3,5 %
2,8 %
2,4 %
2,4 %
2,3 %
2,3 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
1,8 %

Europa 28,0 %
Global* 27,0 %
USA 25,0 %
Norden 14,0 %
Asia 2,0 %
Likvida tillgångar 4,0 %

Industri och tjänster 21,0 %
Finans 16,0 %
Cyclical - Sällanköpsvaror 14,0 %
Material 14,0 %
Konsumentvaror 14,0 %
Kommunikation 11,0 %
Teknologi 5,0 %
Stat ,3 %
Likvida tillgångar 4,0 %

*Multinationella företag

Nyckeltal från start

Andra nyckeltal
Delfond
8,1 %
2,7 %
2,1 %
-1,5 %
n.a.

Ackumulerad avkastning
Annualiserad avkastning
Bästa månad
Svagaste månad
Omsättningshastighet 2015

Index
17,6 %
5,8 %
4,9 %
-2,1 %
n.a.

Avkastning under perioder

Löpande ränta**
Genomsnittlig kupong
Genomsnittlig löptid
Duration

Delfond
4,0
4,6
5,4
2,2

Index
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2,7 %
1,4

5,2 %
1,3

Delfond
0,1 %
0,1 %
0,5 %
3,3 %
2,7 %

Senaste månaden
Hittills i år
6 månader
Ett år
Från start (annualiserad)

Riskmål från start
Standardavvikelse (ann.)
Sharpekvot

Resultathistorik
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Månatlig avkastning i procent

2018
2017
2016
2015

jan.
0,07
0,42
-0,95

feb.

mar.

apr.

maj

juni

juli

aug.

sep.

okt.

0,91
-0,46

-0,10
2,06
-0,11

0,67
1,09
0,50

0,83
0,28
0,24

0,10
0,25
-0,77

0,36
1,43
0,71

0,13
1,20
-0,32

0,21
-0,25
-1,10

0,54
0,39
1,64

nov.

dec.

-0,30 -0,18
-0,82 0,96
-0,27 -1,51

Hittills i år
0,07
3,65
5,26
-1,02

**Löpande ränta kan ändras från dag till dag, och är därför ingen garanti för avkastning under perioden den är avsedd för. Fondbolagens förenings standard för beräkning av
avkastning i investeringsfonder är använd. In- och utträdesavgifter är inte inkluderade. Det tas inte hänsyn till inflation i beräkningen. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Pareto Asset
Management strävar efter att säkerställa att all information i den här presentationen är korrekt, men reserverar sig för eventuella felaktigheter eller brister. Uppgifter i
presentationen reflekterar Pareto Asset Managements ståndpunkt vid en given tidpunkt och den ståndpunkten kan utan förvarning förändras. Presentationen ska inte uppfattas
som ett erbjudande eller en rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Pareto Asset Management tar inget ansvar för direkta eller indirekta förluster eller
utgifter som följer av användning eller tolkning av presentationen. Fondernas faktablad, informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter finns tillgängliga på
www.paretoam.com/sv/informationsmaterial-fonder. Annan information finns på www.paretoam.com/sv/kundinformation.
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Månadskommentar
av Stefan Ericson, Mathias Lundmark

”But now I'm the snake in the grass, the ghost of film reels past, I'm the producer of your nightmare and the
performance has just begun. It's just begun”. (Marillion ”Incubus” 1984 )
Donald Trump gav nyligen sitt ”State of the Union” tal. I bakgrunden fortsätter utredningen av Rysslands
påstådda inverkan på presidentvalet i USA av specialåklagare Robert Mueller. Han ses nog som en orm i gräset
som gräver i det förflutna av President Trump och hans team.
Om vi tittar på marknaden vad sker då? Jo trots allt politiskt brus så går världen fortsatt väldigt bra. Det
marknaden fokuserar mest på är går att det så bra att Federal Reserve, ECB och andra centralbanker kommer
höja styr räntorna? Denna försiktighet har speglat marknaden under januari månad med lite färre nya
emissioner och en avvaktande marknad. Private Equity ägare var de främsta emittenterna av
företagsobligationer. I den europeiska high yield marknaden gjordes det 18 nya emissioner och prissättningen i
11 var under medelpunkten av guidance.
Vi har använt den något svagare marknaden att selektivt addera i ett par av våra främsta positioner som Ball
Corp, Crown, Grupo Antolin, Labco och Sirius. Trots den avvaktande starten på 2018 så gav fonden en positiv
avkastning. Vi håller kvar en försiktig exponering mot både ränterisk och kreditrisk och jobbar fortsatt med att
finna stabila bolag som oftast är globala underleverantörer. Dessa har oftast ett mindre volatilt resultat. Vi vill
bibehålla den defensiva exponering och den breda diversifieringen för att parera en fortsatt osäker marknad.
Fonden var med i en av dessa nya emissioner, Lowell. Lowell har köpt delar av Intrum Justitia’s verksamhet
som var tvungen att säljas efter fusionen med Lindorff. Lowell breddar därmed sin verksamhet till fler regioner
och ökar sin marknadsandel.

Vi tror att kvalitetsbolag med stark ställning globalt kommer vara konkurrenskraftiga. När det gäller ränterisk
ligger vi med kortare ränteduration än när 2017 började. Vi hoppas och tror att de stora stimulanser gradvis tas
tillbaks precis som USA har börjat göra.
Arbetet fortsätter att hitta konkurrenskraftig kontantavkastning i form av kuponger och positionera fonden i
dess ”sweetspot” med fortsatt låg duration och hanterbar löptid.
Kreditindex föll marginellt med marknaden. Markit Europeiska iTraxx Crossover index slutade på +237 bp över
Euribor från +232 bp från föregående månad.
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