
Pareto Obligasjon A

Rapportdato: 28. april 2023
Fond: Pareto Obligasjon Fondstype: rentefond Andelsklasse A
Startdato: 11. november 2019 Fondsstruktur: UCITS NAV pr. 28. april 2023: 1 027,40 Minsteinnskudd: NOK 500
Forvaltningskapital: NOK 1 284 millioner Hjemstat: Norge Avregningsvaluta NAV: NOK ISIN: NO0010025190

Referenseindeks: NORM123FRN Handelsdager: alle virkedager Startdato: 11. november 2019 Bloomberg ticker: POOBLII NO

Risikoscore fra 1 (lav) til 7 (høy): 2

Fem største utstedere og porteføljefordeling

Nøkkeltall fra oppstart Risikomål fra oppstart Avkastning i perioder
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Storebrand Livsforsikring

Brage Finans

Jæren Sparebank

Landsbankinn

Sparebank 1 SR Bank
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Ansvarlige lån 31 %
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 Pareto Obligasjon investerer i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner, 
uavhengig av hvor utsteder er hjemmehørende og notert. 

 Fondet investerer i utstedere med god kredittkvalitet (investment grade).
 Plasseringer i rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet 

vurderes å ha en lavere kredittkvalitet enn investment grade kan utgjøre maksimalt 10 
prosent av fondets forvaltningskapital. 

Et aktivt forvaltet obligasjonsfond 
som investerer i rentebærende 
verdipapirer med god kredittkvalitet 
(investment grade) denominert i 
norske kroner.

*Fra andelsklassens start. Alle avkastningstall er beregnet i tråd med Verdipapirfondenes forenings bransjestandarder. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.
Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli
negativ som følge av kurstap. Eventuelle tegnings- og innløsningshonorarer er ikke tatt høyde for i den historiske avkastningen vist for våre fond, honorarene vil kunne påvirke avkastningen
negativt. Pareto Asset Management søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i
rapporten reflekterer Pareto Asset Management sitt syn på et gitt tidspunkt, og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller
salg av finansielle instrumenter. Pareto Asset Management påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Dette er
markedsføring. Dette er ikke et kontraktsmessig bindende dokument. Vennligst se fondets prospekt og ikke baser endelig investeringsbeslutning kun på informasjonen i dette dokumentet.
Fondets nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt, samt års- og halvårsrapporter er tilgjengelig på paretoam.com/fondsdokumenter. Øvrig informasjon er tilgjengelig på
paretoam.com/viktige-dokumenter.
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Etter en turbulent mars måned roet markedet seg betraktelig i april. Kredittpåslagene forteller om en overreaksjon i mars, og
vi er tilbake der vi begynte året. Det føles nå som en evighet siden vi kunne lese overskrifter om en bankkrise i emning, men
heldigvis har vi fremdeles inflasjonen å bekymre oss for. Kredittinngangen har tjent fondet godt etter at vi tok litt mer risiko
etter markedsuroen, og vi venter i spenning på utstedelsene som kommer frem mot sommeren.

Vi fikk et gledelig gjensyn med utstederne som, etter noen uker på gjerdet, igjen har begynt å emittere. Spesielt Lerøy gjorde 
seg bemerket da selskapet hentet 1,5 milliarder kroner i markedet. Med unntak av AT1-obligasjoner falt prisen på norsk 
kreditt markant i april. Særlig ikke-finansielle foretak og ansvarlig bank (T2) leverte godt, men påslagene er likevel et godt 
stykke over bunnivåene fra tidlig i mars. Fondet er godt posisjonert for å kunne manøvrere blant de mulighetene som oppstår 
frem mot sommeren.

Etter hvert som støvskyen fikk lagt seg etter hendelsene i mars har hele rentekurven flyttet seg oppover igjen. Vi skrev 
tidligere i år at lønnsoppgjøret ville bli viktig for pengepolitikken, og etter litt om og men kom man frem til et nokså nøytralt 
frontfagsresultat. Norske kroner er ytterligere svekket, og det er ikke utenkelig at inflasjonen blir enda sterkere enn tidligere 
antatt – så det er bare å stålsette seg for neste års lønnsoppgjør. Fondet har stadig en lav rentedurasjon og er dermed 
posisjonert for høyere renter.

Vi gleder oss til mai, med rentebeslutninger, pølser og brus. God 17. mai-feiring når den tid kommer!

Forvalterteam: Christian Weldingh og Morten N. Vik (analytiker)

Månedskommentar – april 2023
Av Christian Weldingh og Morten N. Vik


