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Nordisk Företagsobligationsfond föll under månaden med 0,04 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed ökat i värde 

med 0,36 procent. Flertalet av fondens innehav fortsätter att utvecklas väl med god värdetillväxt, resultatet sänktes dock 

av fortsatt kurspress för obligationerna från Lebara Mobile.

Månadens största bidragsgivare var Mariefjärd, vars obligationer steg med drygt 3 procent i värde efter att fastighetsbolaget 

Klövern blivit ny huvudägare i koncernen. Därmed aktiverades en klausul i obligationsvillkoren, vilken ger de obligationsägare 

som så önskar rätt att lösa in sina obligationer. Även kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen fanns högt upp på vinnarlistan. 

Under månaden släppte bolaget sin rapport för det första kvartalet innehållande ett resultat som var något lägre än väntat 

till följd av tuffa marknadsförutsättningar. Bolagets guidning var dock positiv då tankermarknaden bedöms ha bottnat ut 

och budskapet om att skuldbördan ska reduceras upprepades.

På den negativa sidan återfanns främst obligationerna från Lebara Mobile som är under fortsatt press till följd av bristande 

informationshantering och negativ publicitet i media. Under månaden presenterade bolaget kompletterande finansiell 

information för det fjärde kvartalet 2017. Tidsfristen för att publicera en reviderad årsredovisning som löpte ut vid slutet 

av månaden möttes dock inte. 

Nyinvesteringar under månaden skedde primärt i säkerställda bostadsobligationer från Länsförsäkringar Hypotek och 

Swedbank Hypotek. Bland försäljningarna märks främst obligationer från Polygon och efterställda instrument från Danske 

Bank som avyttrades i syfte att minska den genomsnittliga kreditrisken i fonden.

VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på 

annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade 

med osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om 

framtida utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för 

förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från Start

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond 

 - RSEK

-0,04% 0,36% 8,81% 11,27%

Största innehav (%)

LANSBK 1.75%                         4,0%

WHITE MOUNT FRN               3,9%

SAGAX FRN 17-15.02.22          3,4%

SWEDBK 1% 15-15.06.22          3,4%

TELIASONERA FRN                2,8%

Översikt

Startdatum                 2014-06-18

Förvaltningsavgift                   1 %

Prestationsbaserad avg.        N/A

Riskgrad                              2 av 7

PPM-nummer                    351049

Under april återhämtade sig räntorna i de globala statsobligationsräntorna något när de 

geopolitiska spänningarna i Korea lättades samtidigt som farhågorna kring en befarad 

upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina bedarrade. Avkastningen på 

amerikanska tioåriga statsobligationer letade sig för första gången på fyra år över 3 procent, 

vilket av vissa marknadsbedömare har setts som en symboliskt viktig nivå. 

Vid ECB:s möte fattades beslut om att lämna styrräntan i eurozonen oförändrad, vilket var i linje 

med marknadens förväntningar. Ingen ny information om centralbankens program för köp av 

stats- och företagsobligationer framkom, en uppdatering kring ett avslut eller förlängning av 

programmet, som löper till slutet av september, väntas nu komma under sommaren.

I Sverige föll de korta räntorna och kronan fortsatte att försvagas efter att förhållandevis svag 

inflationsstatistik presenterats. Inflationen under mars uppgick till 2,0 procent, vilket var i 

linje med förväntningarna, men rensat för stigande energipriser stannade den underliggande 

inflationen på blygsamma 1,5 procent - tre tiondelar lägre än exempelvis Riksbankens prognos. 

Riksbankens svar på den låga prisökningstakten under inledningen av året blev att skjuta fram 

prognosen för en första räntehöjning med ett par månader. Försiktiga räntehöjningar väntas 

nu kunna inledas i december. 

Med en stigande riskaptit, som bland annat avspeglades i stigande börskurser, återhämtade 

sig även företagsobligationsmarknaden med något fallande kreditspreadar. I Norden var 

marknadsrörelserna återigen generellt små och aktiviteten i primärmarknaden har dämpats 

sedan påsk med något färre nyemissioner än väntat.


