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Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under oktober med 0,16 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed ökat i värde 

med 1,44 procent. Utvecklingen i den nordiska företagsobligationsmarknaden var utmanade med något ökande kreditspreadar. 

Portföljen visade dock motståndskraft och gynnades av den reducering av exponering mot cykliska bolag som skett under året.

Månadens största bidragsgivare var läkemedelsbolaget Orexo vars obligationer utvecklades väl efter att bolaget presenterat en 

stark kvartalsrapport som påvisade en försäljningsökning på cirka 30 procent. Bolagets finansiella ställning bedöms som god med 

en kassa som vida överstiger de räntebärande skulderna. Därtill vann Orexo en patenttvist vilket ger skydd åt bolagets viktigaste 

preparat under ytterligare 13 år.

Icelandair, som tyngt resultatet tidigare under hösten, handlades upp något efter att ha presenterat en kvartalsrapport som låg i linje 

med de nedreviderade vinstprognoserna. Trots ett fallande rörelseresultat är bolagets balansräkning alltjämt stark. Till följd av den 

lägre intjäningen bröt Icelandair mot vissa obligationsvillkor vid utgången av tredje kvartalet och har nu inlett förhandlingar med 

obligationsinvesterarna för att justera villkoren. Även de säkerställda obligationerna från Mariefjärd gav ett betydande resultatbidrag 

efter att bolaget gått ut med en förfrågan om villkorsförändringar mot löfte om ett borgensåtagande från huvudägaren. 

På den negativa sidan återfanns bland annat Dometic Group som handlade ned i linje med den svaga utvecklingen för europeiska 

krediter. För portföljen som helhet så kompenserades kursnedgångar för flera obligationer av räntekupongerna vilket resulterade i 

begränsad resultatpåverkan.

Under månaden genomfördes en del portföljförändringar där framförallt exponeringen mot fastighetsbolag minskades genom 

avyttringar av obligationer från Klövern, Hemfosa och CIBUS. Tilläggsinvesteringar skedde i bland annat obligationer utgivna i euro 

från Sagax, Marine Harvest och Dometic. Förändringarna under månaden resulterade i en något högre genomsnittlig kreditkvalitet 

och en bedömd förbättring av portföljens likviditet.

Oktober kännetecknades av betydenade turbulens på finansmarknaderna med kraftiga kursfall på de ledande börserna. På flera 

håll var aktieindexen ned omkring 10 procent innan en viss återhämtning vidtog under månadens sista handelsdagar. Utvecklingen 

speglar farhågor för att den globala konjunkturen är på väg att försvagas och oro för effekterna av stigande räntor i USA.

Börsturbulensen bidrog till ökad efterfrågan på mindre riskfyllda placeringar, trots detta steg räntorna på de tioåriga amerikanska 

statsobligationerna något och handlades vid utgången av månaden med en avkastning på cirka 3,15 procent.

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 

 - R SEK

0,16% 1,44% 10,75% 12,47%

Största innehav (%)

LANSBK 1.25% 16-20.09.23     4,5%

WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47  3,9%

MARINE HARV FRN 18-12.06.23   3,5%

SWEDBK 1% 15-15.06.22           3,3%

SAGAX 2% 18-17.01.24              2,9%

Översikt

Startdatum                 2014-06-18

Förvaltningsavgift                   1 %

Prestationsbaserad avg.        N/A

Riskgrad                              2 av 7

PPM-nummer                    351049

Såväl Riksbanken som ECB valde under oktober att behålla sina styrräntor oförändrade. Till stöd för 

Riksbankens signaler om en räntehöjning i december eller februari rapporterades en uppgång i den 

underliggande inflationen i Sverige, KPIF exklusive energi steg, med 1,6 procent i årstakt, vilket matchar 

riksbankens prognos. Från amerikanska Federal Reserve presenterades protokollet från septembermötet 

av vilket det framgick att det finns en samsyn om fortsatta räntehöjningar. Protokollet tolkades som 

”hökaktigt” och bidrog sannolikt till kursfallen för riskfyllda tillgångar.

I Europa var den italienska budgeten fortsatt i fokus efter att EU-kommissionen för första gången valt 

att inte godkänna en nationell statsbudget. Under månaden meddelade Moody’s att de nedgraderat 

Italiens rating, medan Standard & Poor’s valde att sänka utsikterna från stabila till negativa. Till följd av 

detta kom euron under press och skillnaden mellan italienska och tyska statsräntor fortsatte att öka.

Det negativa stämningsläget i aktiemarknaderna spillde över på kreditmarknaden med allmänt stigande 

spreadar och sjunkande obligationspriser. Därtill rapporterades signifikanta utflöden ur både europeiska 

och amerikanska high yield-fonder vilket bidrog till mindre efterfrågan på företagsobligationer. 

Rapportsäsongen för det tredje kvartalet går nu mot sitt slut. Överlag har cykliska bolag uppvisat 

fortsatt positiv vinstutveckling och flertalet har levt upp till förväntningarna. Utsikterna för kommande 

kvartal har dock på många håll justerats ned vilket kan ses som ett tecken på att konjunkturen nu är 

på väg in i en lugnare fas med lägre tillväxt.


