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FÖRVALTARKOMMENTAR

ETT STEG FRAM OCH TVÅ STEG TILLBAKA
Ett steg fram och två steg tillbaks - bildligt men
tyvärr också en tämligen träffande beskrivning
av inledningen på året för fonden.

Marknaden fortsätter att vara volatil med Credit
Suisse och effekterna i färskt minne samtidigt
som centralbankerna försätter med
räntehöjningarna. Högre räntor ger ett
avkastningsbidrag och är i grunden positivt för
fonden men följdeffekterna för ekonomin och
bolagen är svårare att urskilja. Fondens relativt
låga marknadsexponering ger mindre inverkan
på kort- och medellång sikt men lämnar desto
mer till enskilda bolag att påverka där tiden vi
spenderar för att maximera enskilda situationer
blir otroligt viktig.

Q1 rapporterna spretar, några bolag levererar
förstklassigt medan somliga har en rad
utmaningar kortsiktigt. Efterföljande handel i
obligationerna är inte alltid helt logisk. Dyra
obligationer tenderar att bli ännu dyrare, men vid
minsta oro så dyker obligationspriserna och det
tar lång tid innan man återvinner marknadens
förtroende. Inget vi kan styra eller något som
behöver påverka långsiktig avkastning
nämnvärt, men har helt klart ökat volatiliteten i
fonden till oönskade nivåer.

Exempelvis presenterade Mime, som under en
tid handlats dåligt, att man säljs till ny
kapitalstark ägare varpå obligationspriset steg
avsevärt i en situation där värdet i underliggande
struktur visades betydligt högre än marknaden
tidigare ville tro. Likt Alternus har priset inte helt
återhämtats men situationerna visar på vikten av
tålamod och att marknaden ofta springer lite väl
långt och snabbt. Som motvikt annonserade
Icebear att man behöver genomföra en
strategisk översyn snabbare än väntat för att
undvika likviditetsbrist. Man utvärderar
möjligheten att ta in nytt aktiekapital, både i
nuvarande struktur och en ren försäljning.
Situationen innebar att obligationerna handlades
ned under låg omsättning och tills en tydlig
lösning presenteras lär kurser kvarstå på låga
nivåer.

Kan man skilja på kursrörelser och förlorad
avkastning presenteras väldigt intressanta
möjligheter under stressade
marknadsförhållanden. Den högre volatiliteten
påverkar fonden kortsiktigt, men vi fortsätter att
premiera bolagsrisk och försöker minimera
exponeringen mot marknaden.
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NIKLAS EDMAN 
Förvaltar fonden sedan 2017. 

DANIEL GUSTAFSSON 
Förvaltar fonden sedan 2020.

Carnegie High Yield Select investerar i
högavkastande obligationer utgivna av
nordiska företag, så kallad High Yield.

Startdatum 2017-11-02
Kurssättning Daglig

Morningstar-rating ★★★★★

SFDR Artikel 8
Risknivå 2 av 7
ISIN LU1627770685
Årlig avgift 0,99%
Resultatbaserad
avgift* 20%

Minsta
startinvestering 50 000 SEK

Fondförmögenhet 1 489 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 126,95 SEK

* 20% av avkastningen som överstiger
STIBOR 90 dagar + 2% med high water
mark.

MÅNADSAVKASTNING %

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

2023 1,52 1,25 -1,50 0,24 1,50
2022 0,56 -1,61 0,25 0,65 -0,52 -2,79 0,81 1,12 -1,68 -0,92 0,76 0,79 -2,65
2021 1,75 1,31 0,96 1,24 0,91 0,84 0,96 1,20 0,65 1,14 0,72 0,68 13,08

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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KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

AAA 0,0%
AA+/AA/AA- 0,0%
A+/A/A- 0,0 / 7,0*%
BBB+/BBB/BBB- 1,2%

Summa 1,2 / 8,2*%

BB+/BB/BB- 22,0%
B+/B/B- 68,7%
CCC/CC/C 1,1%

Summa 91,8%

Default D 0,0%
Kassa och övrigt 7,0%

*Inkl kassa och övrigt
**Andelen av portföljens räntebärande
värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till
37,7%

STÖRSTA EMITTENTER

Scan Global 4,6%
Dooba Finance 3,3%
Alternus Energy 3,0%
Azerion 2,9%
Humble Group 2,8%
Cidron Romanov 2,8%
Modex 2,6%
Mime Petroleum 2,6%
GFKL 2,3%

NYCKELTAL

Avkastning till förfall (valutajusterad) 13,7%
Avkastning till förfall 12,4%
Kupongavkastning 9,8%
Ränteduration (år) 0,7
Kreditduration (år) 2,0
Standardavvikelse, 2 år 3,9%
Standardavvikelse, 3 år 5,3%
Standardavvikelse, 5 år 9,4%
Sharpekvot, 2 år 0,66
Sharpekvot, 3 år 1,93
Sharpekvot, 5 år 0,50

FÖRDELNING KREDITBETYG GEOGRAFISK FÖRDELNING BRANSCHFÖRDELNING
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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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ESG-RATING – THOR

Carnegie Fonders hållbarhetsanalys

KLIMATMÅL – PARISAVTALET

Strategi för att nå nollutsläpp 2050

KOLDIOXIDUTSLÄPP
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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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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


