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50 PUNKTER UPP - MEN ÄNDÅ NÅGOT DUVAKTIGT FRÅN RIKSBANKEN
Efter mars månads räntenedgång vände
svenska räntor inledningsvis uppåt i april för att
mot slutet av månaden sedan åter korrigera
nedåt, delvis i samband med Riksbankens något
duvaktiga räntebesked.

En höjning med en halv procentenhet är normalt
inget som kan ses som särskilt duvaktigt och
uppjusteringen av styrräntan till 3,50 procent var
egentligen helt i linje med marknadens
förväntningar. Det är snarare vad som kommer
ske framöver som andades lite mer försiktighet
från direktionen. Två ledamöter reserverade sig
mot beslutet och ansåg att det hade räckt med
en höjning med 0,25 procentenheter.
Riksbankens prognos indikerar nu en höjning
med ytterligare 25 punkter antingen i juni eller
september.

Marknaden prisade efter mötet snabbt in en
lägre räntebana och Riksbanken frångår sin
tidigare prognos om en stabil styrränta under
prognosperioden och förväntar sig nu att räntan
efter inledande uppställ kan komma att sänkas
under den senare delen av prognosperioden.
Precis som tidigare kommer data kring
framförallt inflationsutvecklingen vara avgörande

för Riksbankens agerande. Siffrorna för mars var
något lägre än väntat och inflationstalet var även
lägre jämfört med månaden innan. Samtidigt är
det en lång väg kvar tills inflationen kan sägas
börja närma sig Riksbankens inflationsmål.
Rensat för energi låg KPIF på 8,9 procent i
mars.

Vi gjorde inga stora förändringar i portföljen
under månaden och håller en duration som
fortsatt är omkring ett år kortare jämfört med
OMRX Treasury Bond. Med stora svängningar i
svensk ränta hittills under året är svensk 10
åring i princip tillbaka på nivåerna vid årets
början. Även om volatiliteten är stor finns det till
skillnad från samma tid i fjol nu en högre
underliggande yield i fonden på omkring 3
procent som löpande bidrar till avkastning.

Carnegie Obligationsfond håller en låg kreditrisk
genom investeringar i obligationer utgivna av
stabila emittenter, främst stat, kommun och
hypoteksbolag. Fonden känslig för rörelse i
svenska räntor då den i huvudsak investerar i
obligationer med fast ränta. 
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Förvaltar fonden sedan 2019.

Carnegie Obligationsfond är en
räntefond som investerar i svenska
värdepapper utgivna av stat, kommun
eller kreditinstitut med god likviditet
och hög kreditvärdighet.

Startdatum 1994-05-09
Kurssättning Daglig

Morningstar-rating ★★★

SFDR Artikel 8
Risknivå 2 av 7
ISIN SE0000709313
Årlig avgift 0,50%
Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 1 011 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 924,21 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

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

2023 2,43 -3,67 2,49 -0,04 1,09
2022 -0,92 -1,08 -3,83 -2,39 -0,01 -1,27 2,04 -2,64 -1,21 0,36 1,96 -2,19 -10,77
2021 -0,26 -1,60 0,08 -0,07 -0,33 0,38 1,23 -0,28 -1,22 -0,28 1,09 -0,51 -1,80

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 OBLIGATIONSFOND A
KREDITBETYG

Kategori Kreditbetyg Andel

AAA 86,6%
AA+/AA/AA- 10,0%
A+/A/A- 0,0 / 3,4*%
BBB+/BBB/BBB- 0,0%

Summa 96,6 /
100,0*%

BB+/BB/BB- 0,0%
B+/B/B- 0,0%
CCC/CC/C 0,0%

Summa 0,0%

Default D 0,0%
Kassa och övrigt 3,4%

*Inkl kassa och övrigt
**Andelen av portföljens räntebärande
värdepapper med officiellt kreditbetyg uppgick till
100,0%

STÖRSTA EMITTENTER

Kommuninvest 12,3%
Sweden 1053 8,1%
Sweden 1065 7,3%
Statshypotek Covered 6,4%
Sweden 1056 6,0%
Nordea Covered 5,9%
SBAB Covered 5,8%
SEB Covered 4,9%
Länsförsäkringar Hypotek 4,7%

NYCKELTAL

Avkastning till förfall (valutajusterad) 3,1%
Avkastning till förfall 3,0%
Kupongavkastning 1,3%
Ränteduration (år) 5,9
Kreditduration (år) 2,5
Standardavvikelse, 2 år 6,1%
Standardavvikelse, 3 år 5,1%
Standardavvikelse, 5 år 4,3%
Sharpekvot, 2 år -0,89
Sharpekvot, 3 år -0,81
Sharpekvot, 5 år -0,34
Tracking error, 2 år * 1,7%
Tracking error, 3 år * 1,4%
Tracking error, 5 år * 1,1%

* Jämförelseindex: Nasdaq OMRX Treasury
Bond

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.


