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Beskrivning

Målsättning

Statistik

Ackumulerad årsavkastning 3,7% 0,3%
Sharpekvot 3,57 -0,75
Standardavvikelse 0,8% 0,6%
Korrelation  Solactive SEK IG index -
Korrelation  SX Return Index -58,5% 21,6%
Månader under förvaltning 5 5
Antal positiva månader 4 4
Ackumulerad månadsavkastning 0,3% 0,0%
Total avkastning sedan start 1,5% 0,1%

*  Solactive SEK IG index

Riskinformation

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
2020 -0,10 0,34 0,24

2021 0,40 0,36 0,51 1,28
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Avkastning (%) inklusive fast avgift

Avgifter: Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden.  Arvodet består vanligtvis av ett fast 

mars 2021

Strand Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad
räntefond. Fondens målsättning är att genom god
riskspridning skapa en stabil avkastning på den nordiska
företagsobligationsmarknaden. Investeringsprocessen
involverar även en ESG-aspekt som genomsyrar fondens
placeringar.  Fonden investerar primärt i räntebärande
instrument utgivna av nordiska företag men kan även investera
i räntebärande instrument utgivna av staten och
hypoteksbanker. Fondens duration kan som högst uppgå till 5
år men ligger i normalfallet inte över 3 år.

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som under en
tidshorisont på 3-5 år överstiger avkastningen för den nordiska
företagsobligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är
Solactive SEK IG Credit Index.

Räntefond Jämf. Index*

Risknivå: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet 
mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. 
Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste 
fem åren.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De 
pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte 
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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Marknadskommentar för mars  

Mars och årets första kvartal ligger nu bakom oss. Börsen visar stundtals rädsla för stigande 
räntor men lugnar ned sig i nästa sekund av mjuka centralbanker. Den amerikanska 10-års 
räntan fortsätter sin resa norr över, från 1,4 % i början av månaden för att sedan stänga strax 
över 1,7 %. Vi är fortsatt på historiskt låga nivåer men marknaden räds en allt för snabb och 
okontrollerad uppgång. Företagsobligationsmarknaden tar ränterörelserna hitintills med ro. 

På bolagssidan så fortsätter den höga aktiviteten av börsnoteringar. Ett innehav i fonden, Idun 
Industrier noterade sin aktie på börsen under månaden och fick ett varmt mottagande. Detta är 
även en positiv nyhet för oss obligationsinvesterare då bolaget väsentligt förbättrar sin 
tillgång till kapitalmarknaden och stärker sin balansräkning med nytt aktiekapital.  

Ett annat innehav som bidragit positivt under månaden är obligationerna i Offentliga Hus. 
Som vi nämnde i januaribrevet såg vi en fin potential i det innehavet i och med SBB´s bud på 
bolaget. Under månaden meddelade SBB att man nu kontrollerar 73 % av aktierna vilket 
stärker tron om att Offentliga Hus sväljs av SBB inom en snar framtid. Detta innebär att 
obligationerna vi har i Offentliga Hus är att betrakta som SBB-risk, vilket i sin tur innebär ett 
högre kreditbetyg (BBB-) för innehavet.  

Fonden fortsätter att utvecklas väl. Under månaden avkastade fonden 0,52 % samtidigt som 
dess jämförelseindex gick upp 0,07 %. En förklaring till detta är att indexet endast innehåller 
obligationer med Investment Grade betyg medan fonden har en mix av High Yield och 
Investment Grade. Fondens löpande avkastning (ränta till förfall) ligger på 3,3 % och den 
genomsnittliga kupongen är 3,8 %. Genomsnittlig löptid på innehaven är 2,6 år. 
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