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Fondens namn: Pareto Nordic Cross Credit Fondkategori: räntefond Säte: Luxemburg Startdatum:  29 december 2020
Investeringsbolag: Pareto SICAV Fondstruktur: UCITS Fondbolag: FundRock Management Comp. S.A. NAV pr. 28 april 2023: 1 038,28
Startdatum: 26 november 2019 Handelsdagar: alla sammanfallande Förvaltare: Pareto Asset Management AS Avräkningsvaluta NAV: SEK
Fondförmögenhet: NOK 3 989 millioner bankdagar i Luxemburg, Norge och Sverige Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Lägsta insättning: n.a.
Jämförelseindex: Inget ISIN: LU2200513823
Risk score från 1 (lågt) till 7 (högt): 3 Bloomberg-ticker: PANCCRS LX Equity

De 5 största emittenter och sektorfördelning
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Sparebanken Vest

Storebrand Livsforsikring

DNB Bank

Sparebank 1 SMN

Nykredit Realkredit

Finans 43 %
Industri 12 %
Konsum 12 %
Fastigheter 8 %
TMT 7 %
Energi 6 %
Transport och logistik 3 %
Likvida tillgångar 3 %
Kommun 2 %
Shipping 2 %
Hälsovård 2 %
Infrastruktur 1 %
Driftstjänster 0,3 %

En nordisk räntefond som investerar 
i företagsobligationer i ett brett urval 
av sektorer, med låg geopolitisk risk 
och ESG-profil.

 Delfonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna av finansinstitut, företag, 
myndigheter, regeringar och kommuner samtidigt som ESG-kriterier införlivas i fondens 
säkerhetsanalys och urvalskriterier.

 Vissa av delfondens investeringar förväntas ge den en högre risk och avkastning än 
traditionella värdepapper på grund av en högre kreditrisk. Obligationerna kan ha officiella 
kreditbetyg eller inte, och delfonden investerar både i Investment Grade och High Yield.

 Den genomsnittliga räntelöptiden för delfondens portfölj ska vara mellan 0 och 4 år.

*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.
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Efter att ha mött lite motvind i mars är vi tillbaka på rätt spår. Avkastningen för fonden var mycket bra i april. 
Riksbanken höjde styrräntan med 0,5 procentenheter vid sitt aprilmöte. Det förväntas att Fed, ECB och Norges Bank 
kommer att följa upp på sina kommande möten i maj. Visserligen inte lika aggressiva, förväntningarna på marknaden 
är 0,25 procentenheter från alla.

Marknadsmässigt råder det fortfarande en viss oro inom den amerikanska banksektorn, och denna gång står First 
Republic Bank inför problem. Vi är återigen i Kalifornien (som med Silicon Valley Bank), och återigen handlar det om 
den stora andelen osäkrade institutionella bankinsättningar. Kedjeeffekten för den nordiska marknaden var dock 
begränsad den här gången. För fonden rörde sig kreditpåslagen i sidled till marginellt nedåt under hela april.

Vi handlade obligationer för ca. 400 miljoner norska kronor i april, i förhållandet 70/30 mellan köp och försäljning. Vi 
deltog i en nyemission: Lerøy Seafood Group (Norge). På andrahandsmarknaden utnyttjade vi en fortfarande orolig 
amerikansk bankmarknad för att plocka upp fler billiga bankhybrider utfärdade av skandinaviska banker. I övrigt var 
köpverksamheten spridd över olika sektorer. På säljsidan minskade vi vår exponering för säkerställda 
obligationer/OMF något.

Räntenivån framstår som solid, och med stabila och relativt goda kreditpåslag är alt på plats för en fortsatt god 
utveckling för fonden.

Portföljförvaltare: Christian Weldingh och Gustaf Tegell 

Månadskommentar – april 2023
Av Christian Weldingh och Gustaf Tegell


