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 Jämförelseindex: Inget ISIN: LU1199945947
Risk score från 1 (lågt) till 7 (högt): 4 Bloomberg-ticker: PARGCBB LX

De 10 största emittenter, sektor och geografisk fördelning

UPM-Kymmene
Hannon Armstrong
TDC Net
Getlink
Ht Troplast
Iron Mountain
Picard Groupe
Virgin Media
Loxam
Eurofins

*Multinationella bolag

Nyckeltal från start Andra nyckeltal Avkastning under perioder

Andelsklass Andelsklass Andelsklass
Ackumulerad avkastning Löpande ränta** Senaste månaden
Annualiserad avkastning Genomsnittlig kupong Hittills i år
Bästa månaden Genomsnittlig löptid 3 månader
Svagaste månaden Ränteduration 6 månader

12 månader
Riskmått från start Från start (annualiserad)
Standardavvikelse (ann.)
Sharpekvot

Resultathistorik

Månadsvis avkastning i procent

3,3 %
3,1 %
2,8 %
2,7 %
2,6 %
2,5 %

9,7 %

dec.jan. feb. mar. apr. maj jun.

-0,51 1,06 2,570,41 0,40 0,06 -0,62

okt. nov.

-7,70

Hittills i år

3,21 -3,96 1,91 2,03 0,04

3,39

0,3 %

2,3 %
2,2 %
2,1 %
2,1 %

7,0

6,1 %
0,2

-11,8 % 5,5 %
0,2 %
1,1 %

1,1 % 3,4 %
4,5 % 1,1 %

5,0
4,0
2,9

2022 -1,57

-11,79 4,49 2,68 2,61
0,26 0,50

sep.

2021 0,22 0,02 0,19 0,55

jul. aug.

-1,87 0,15 -1,55 -0,54 -4,97 -0,54

2023 2,22

2,67
2019 1,45 0,38 0,79 1,38 -1,98 1,00 0,11 0,04

1,61 1,45 -0,33 0,60 2,47 0,66
0,35 -0,24 0,53 0,70 4,57

2020 0,40 -1,23

2018 0,11 -0,68 -0,48 0,06 -1,73 -1,08 -4,60
2017 0,46 0,95 -0,06 0,71 0,87 0,14

-0,97 -0,41 0,78 0,64 0,17 -1,08
4,110,39 0,17
5,732016 -0,92 -0,42 2,10 1,13 0,32 0,29 1,47 1,24

0,25 0,58 -0,27 -0,14
-0,21 0,43 -0,79 0,99

-0,03 0,54 -0,600,27 -0,73 0,75 -0,28 -1,06 1,68 -0,23 -1,472015

0,20 0,63 0,31

 The sub-fund will invest in fixed income and fixed income related 
securities issued by corporations, agencies, governments and municipalities

 The debt securities may include subordinated and convertible bonds 
Investments are expected to give the sub-fund a higher risk and return than 
traditonal interest-bearing securites

 The average duration shall be between 0 and 7 years

Actively managed ESG corporate 
bond fund with a Nordic base and 
a global exposure

Europa 42 %

USA 32 %

Norden 11 %

Global* 11 %

Likvida tillgångar 4 %

Konsumption, icke-cyklisk 23 %
Industri 23 %
Finans 14 %
Telekom 8 %
Material 8 %
Energi 6 %
Konsumption, cyklisk 6 %
Kraft 6 %
Likvida tillgångar 4 %
Fastigheter 1 %
Diversifierade 1 %
IT 0,5 %
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**Redovisas i andelsklassens valuta. Löpande ränta kan ändras från dag till dag, och är därför ingen garanti för avkastning under perioden den är avsedd för.*Från andelsklassens
start. Fondbolagens förenings standard för beräkning av avkastning i investeringsfonder är använd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning
kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. In-
och utträdesavgifter är inte inkluderade. Det tas inte hänsyn till inflation i beräkningen. 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. Detta är en
marknadskommunikation. Detta är inte ett avtalsmässigt bindande dokument. Se fondens prospekt och basera inte något slutgiltigt investeringsbeslut enbart på informationen i detta
dokument. Fondernas faktablad, informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter finns tillgängliga på paretoam.com/sv/fonddokument. Annan information finns på
paretoam.com/sv/viktiga-dokument.

 Investerar i ränte- och räntebärande värdepapper utgivna av företag, myndigheter,
regeringar och kommuner. Dessa 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 att investera främst i utvecklade marknader.

 Den genomsnittliga löptiden (duration) ska ligga mellan 0 och 7 år.

Aktivt förvaltat ESG-
företagsobligationsfond med en
nordisk bas och en global 
exponering
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Månadskommentar - april 2023
Av Stefan Ericson och Mathias Lundmark

“If you stare into the abyss, the abyss stares back at you“ (Frederick Nietzsche, Beyond Good and Evil, 1886)

Det var säkerligen inte inflation som var avgrunden Nietzsche refererade till, men inflation är fortsatt det som 
huvudsakligen driver marknadsrörelserna. Inflationen ligger fortsatt på nivåer som är långt över målet för 
centralbanker, men debatten handlar nu mest om hur långt centralbankerna ska ta räntehöjningarna innan 
ekonomin försämras kraftigt. Det verkar i skrivande stund också som att ännu en större regional bank i USA, 
First Republic Bank, kommer att behöva räddas eller säljas till andra banker. 

Trots dessa mörka moln är volatilitetindexet VIX nere på årslägsta, cirka 16. Kreditindexet iTraxx stabiliserades 
under april månad, och det har givit stöd till ökad emissionsvolym för globala företagsobligationer. Flöden 
bidrog till att stödja marknaden, där USA hade inflöden på nästan 8 miljarder USD till high yield-fonder under 
april månad. 

Det vi ser som fortsatt påtagligt är det försämrade sentimentet för kommersiella fastigheter både i USA och 
Europa. Skärpta finansiella krav för lån och press på räntetäckningsgrader kommer att belasta denna sektor 
under en tid framöver. Hemarbete har förändrat en hel del affärsdistrikt. 

Fonden hade en positiv avkastning även denna månad. Fonden deltog i två nyemissioner under månaden. Dessa 
var Gruenenthal 6,75% och Loxam 6,375% Sustainability Linked Bond (SLB).

Vi skulle vilja upprepa att de drastiskt ökande (från investerares synvinkel) kuponger, jämfört med vad vi såg för 
bara 12 månader sedan, bidrar till fondens fortsatt attraktiva utveckling. 

ESG och hållbarhet fortsätter att vara ett drivande tema. Fonden publicerade den årliga hållbarhetsrapporten 
under april månad.

Strategin framöver är fortsatt starkt fokus på bolag som bidrar med hållbara lösningar här och nu.

Fonden klassificeras som en artikel 9-fond enligt SFDR-förordningen. 

Syntetiska CDS kreditindex avslutade månaden i princip oförändrat. iTraxx Crossover index gick från +440 bp i 
slutet på mars till +440 bp i slutet på april.

Förvaltarteam: Stefan Ericson, Mathias Lundmark och Nawel Boukedroun (ESG-analytiker)


