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CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN A
FÖRVALTARKOMMENTAR

NÄRA RÄNTETOPPEN?
Det har varit fortsatt volatilt för fastighetsaktier.
Under månaden började sektorn starkt men föll
tillbaka under slutet av perioden. Månaden som
helhet slutade ändå några procent upp för
sektorn och fonden. Jag tycker att fundamenta
nu så sakta börjar ljusna.

Inflationen har kommit ner något, så även
långräntorna. Den svenska tioåringen var uppe
runt 2,45 procent i mitten av månaden men i
skrivande stund har den kommit ner under 2,30
procent. Med rosa glasögon på, skulle man
kunna säga att vi i närtid sannolikt närmar oss
vändpunkten för Riksbankens och ECB:s
styrräntor. Detta kan i så fall vara en positiv
trigger för hela fastighetssektorn på börsen, en
sektor som hittills handlats ner rejält sedan
räntorna började stiga i början av förra året.

Ur ett nominellt perspektiv får man ändå säga att
fastighetsbolagen hittills klarat sig relativt väl vad
gäller de rapporterade fastighetsvärdena och
resultaten. Åtminstone för de mest
högavkastande fastigheterna har högre
inflationsjusterade hyror till stor del kompenserat
för högre avkastningskrav. Men sannolikt är
bolagens rapporterade fastighetsvärden
fortfarande något höga. Med sjunkande

styrräntor runt om hörnet kan bolagens
rapporterade fastighetsvärden ändå visa sig
någorlunda adekvata och börsens värdering av
fastighetsbolagen alltför låg. Ur ett realt
perspektiv kan man konstatera att de
rapporterade fastighetsvärdena är ner drygt tio
procent mer i årstakt, jämfört med redovisade
värden. Med tanke på att fastigheter ofta räknas
som en real tillgång, är det en relativt stor
korrektion.

Lite mer konkret såg siffrorna ut så här för de
fastighetsbolag som hunnit rapportera årets
första kvartal. Rörelseresultatet ökade i snitt
med 20 procent i årstakt, drivet främst av
hyresindexeringen (hyror upp 12 procent för
identiskt bestånd). Som väntat minskade
förvaltningsresultatet, givet högre
räntekostnader. Nettouthyrningen var något
svagare än förra året, framför allt drivet av
kontorsmarknaden i Stockholm. Resten av
landet lär följa. Fastighetsvärdena skrevs ner
med i snitt 1,6 procent under kvartalet. Sannolikt
kommer denna nedskrivningstakt att fortsätta
några kvartal till. På sista raden kokade
ovanstående ner till att substansvärdena i snitt
bara var ner 4 procent i årstakt.
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Förvaltar fonden sedan 2016.

Carnegie Fastighetsfond Norden
investerar i fastighetsaktier på den
nordiska aktiemarknaden.

Startdatum 2011-11-21
Kurssättning Daglig
Morningstar-rating -
SFDR Artikel 8
Risknivå 5 av 7
ISIN SE0004296515
Årlig avgift 1,65%
Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 1 894 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 433,26 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2023 8,99 -5,55 -10,80 5,23 -3,38
2022 -9,17 -7,61 5,73 -14,99 -4,65 -26,26 18,39 -4,37 -20,94 5,62 8,57 3,23 -43,81
2021 -4,49 -1,88 4,91 9,45 6,39 1,17 12,41 6,41 -11,41 11,07 10,27 -2,50 46,56

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN A
STÖRSTA INNEHAV

Fastighets Balder AB Reg 9,4%
Sagax AB B 9,4%
Castellum AB 8,2%
Nyfosa AB Reg 5,4%
Atrium Ljungberg B 4,7%
Catena AB Reg 4,7%
Platzer Fastigheter Hg AB B 4,7%
Wihlborgs Fastigheter AB Reg 4,7%
Fabege AB Reg 4,6%
Dios Fastigheter AB 4,5%

BRANSCHFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2018-05-02 till 2023-04-30

NYCKELTAL

Antal innehav 32
Omsättningshastighet, ggr/år 0,73
Active share* 30%
Standardavvikelse, 2 år 38,5%
Standardavvikelse, 3 år 35,0%
Standardavvikelse, 5 år 30,5%
Sharpekvot, 2 år -0,37
Sharpekvot, 3 år 0,00
Sharpekvot, 5 år 0,19
Tracking error, 2 år* 4,3%
Tracking error, 3 år* 4,2%
Tracking error, 5 år* 3,9%

* Jämförelseindex: Carnegie Real Estate Return

STÖRSTA BIDRAG YTD

Atrium Ljungberg B 0,6%
Sagax AB B 0,4%
Platzer Fastigheter Hg
AB B 0,2%

Stendorren Fastigheter
AB B 0,1%

Fastighets Balder AB
Reg 0,1%

MINSTA BIDRAG YTD

Nyfosa AB Reg -0,8%
Samhallsbyggnadsbolag i AB B
Reg -0,4%

Stenhus Fastighet i Norden AB -0,4%
FastPartner AB A Reg -0,4%
Fabege AB Reg -0,3%

GEOGRAFISK FÖRDELNING
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Sverige 93,3%
Norge 3,5%
Kassa 3,3%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN A

ESG-RATING – THOR

Carnegie Fonders hållbarhetsanalys

KLIMATMÅL – PARISAVTALET

Strategi för att nå nollutsläpp 2050

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Ton CO2/MSEK omsättning

AKTIVT ÄGANDE

Nyckeltal
Social Andel Portföljtäckning
UN Global Compact 60,3% 96,9%
Governance
Kvinnor i styrelse 34,4%
Representation i valberedning 6,5%

MTD YTD
Antal röstade bolagsstämmor 0 8
Andel röster för 0% 99%
Andel röster mot/avstå 0% 1%
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Data på denna sida är uppdaterad per 31 mars 2023.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN A
HÅLLBARHET

Koldioxidavtryck

Mäts i enlighet med rekommendationer från Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Viktat medelvärde av
portföljbolagens direkta (scope 1) och indirekta (scope 2) utsläpp dividerat med dess intäkter, konverterat till fondens valuta.

Klimatmål - Parisavtalet (Science Based Target)

Andel av portföljen investerad i bolag med klimatmål i linje med Parisavtalets, validerade av Science Based Target Initiative.

SFDR

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Syftar till att harmonisera regelverket, öka transparensen och jämförbarheten
samt styra kapitalet för att främja omställning. Huvudpunkterna i SFDR är integration av hållbarhetsrisker, hänsyn till huvudsakliga
negativa hållbarhetskonsekvenser, klassificering av fonder, rapportering och Taxonomin. Artikel 6 EU:s klassificering av fonder som
integrerar hållbarhetsrisker eller förklarar varför det inte görs. Artikel 8 EU:s klassificering av fonder som främjar ESG men saknar ett
uttalat hållbarhetsrelaterat mål. Artikel 9 EU:s klassificering av fonder som har hållbara investeringar som mål. Målet ska ligga i linje
med aktiviteterna definierade i EU:s taxonomi och målet ska utmanas, följas upp och mätas kvantitativt.

THOR

THOR är Carnegie Fonders egenutvecklade verktyg för hållbarhetsanalys. THOR används av samtliga Carnegie Fonders förvaltare
inför varje investering. Syftet med bedömningen är främst att stanna upp och reflektera och dokumentera hur vi anser nivån på
bolagens hållbarhetsarbete vara. Bedömningskriterierna kalibreras över tid vart efter vårt univers av analyserade bolag växer och vi
får en större grupp att jämföra mot. Tanken är vidare att bedömningen ska ske utifrån bolagens respektive förutsättningar. Exempelvis
kan vi ha olika kravbild beroende på bland annat marknad och storlek på bolag.

Inadequate: Bolagets arbete anses inte leva upp till våra förväntningar inom valt område eller är obefintligt.

Adequate: Vi anser att bolaget lever upp till våra grundförväntningar inom valt område.

Strong: Vi anser att bolaget bedriver ett starkt arbete inom valt område. Detta kan vara relativt sektorkollegor, eller den regionala eller
globala marknaden. Strong ska kännetecknas av att våra grundförväntningar motsvaras samt en god transparens, till exempel genom
att relevant data redovisas, genom demonstrerad medvetenhet om relevanta risker och möjligheter kopplade till hållbarhet och gärna
att det finns konkreta och mätbara mål kopplade till dessa områden.

Very strong: Tilldelas i regel bolag som utöver föregående kriterier även anses särskilt väl ha integrerat den relevanta sektionen i sin
verksamhet och strategi. Det kan även tilldelas bolag som kan anses vara best-in-class (inom en sektor) eller där arbetet eller bilden
anses ”så bra det kan vara” (till exempel en ägarbild vi inte tycker kan bli bättre).

För mer information kring THOR och Carnegie Fonders arbete med Carnegie Fonders policy för ansvarsfulla investeringar och
ägarengagemang se vår webbplats (https://www.carnegiefonder.se/hallbarhet/).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.

CARNEGIE FONDER - HÅLLBARA INVESTERINGAR I VÄRDEBOLAG KONTAKTINFORMATION
Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Vårt uppdrag är att
skapa långsiktig, god avkastning åt våra andelsägare. Genom att kombinera modern
hållbarhetsanalys med traditionell finansanalys identifierar vi undervärderade företag
som är rätt rustade för framtidens utmaningar. Vi kallar dem värdebolag.

Besöksadress: Regeringsgatan 56 Stockholm 
Postadress: Box 7828, 103 97 Stockholm 
Hemsida: www.carnegiefonder.se 
Telefon: +46 8 12 15 50 00


