
Enter Cross Credit A
Månadsrapport oktober 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

0,38% 0,22% 0,30% 0,27% 0,38% 0,27% 0,22% 0,34% 0,21% 0,04% 2,66%

0,25% -0,01% -5,49% 1,39% 0,94% 1,40% 0,72% 1,20% 0,34% -0,17% 0,54% 0,36% 1,28%

0,06% 0,10% 0,16% 0,26% 0,09% 0,22% 0,21% 0,19% 0,21% 0,19% 0,16% 0,14% 2,03%

0,18% 0,05% 0,01% 0,15% -0,01% -0,01% 0,01% 0,04% 0,02% -0,09% -0,24% -0,21% -0,10%

0,03% 0,23% 0,18% 0,14% 0,23% 0,14% 0,17% 0,20% 0,17% 0,14% -0,02% -0,04% 1,58%

Utveckling efter avgifter
1 år 5 år 10 år 15 år Sedan start

Enter Cross Credit A 3,59% 7,66% 12,85% 28,93% 58,01%

HISTORISKA RISK- OCH AVKASTNINGSSIFFROR T O M 9 JAN 2017 AVSER ENTER PENNINGMARKNADSFOND

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,25% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-10 317 74
ISIN: SE0000813933
Bloomberg: BBG000HGFFNO
Startdatum: 1999-11-30
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Oktober månad inleddes med viss 
nervositet på världens finansmarknader. Det 
osäkra läget med flaskhalsar i 
leverantörsleden, högre energipriser och 
brist på halvledare gör att prognoser på 
enskilda bolag och det övergripande 
konjunkturläget är svårbedömt. De flesta 
stora företag har under månaden 
rapporterat kvartalsrapporter vilka överlag 
varit bättre än förväntansbilden. Även om 
flertalet bolag lyfter fram ovan nämnda 
utmaningar kompenserar än så länge 
styrkan i efterfrågan de ökade kostnaderna 
och leveranssvårigheterna. Men 
utmaningarna kommer att bestå och en stor 
fråga är om detta resulterar i varaktig 
inflationsuppgång eller om 
prisuppgångarna endast är tillfälliga. Under 
senare delen av månaden har 
räntemarknaden börjat spekulera i att 
centralbankerna måste höja styrräntor 
betydligt tidigare än deras egna prognoser. 
I Sverige prissätts att Riksbanken höjer 
räntan under nästa höst medan Riksbanken 
själva sagt att styrräntan inte kommer att 
ändras innan hösten 2024. Motsättningarna 
gör att volatiliteten antagligen kommer att 
bestå.

Medicinteknikbolaget Elekta fick under 
månaden sitt första officiella kreditbetyg 
genom S&P som bedömer att bolaget är 
investment grade med BBB–. 
Ratinginstitutet lyfter fram bolagets 
framträdande innovationskraft och ledande 
marknadsposition i kombination med låg 
skuldsättning och stabil kassagenerering. 
Nyheten fick priset på bolagets längre 
obligationer att stiga med 0,5 % vilket 
bidrog till månadens avkastning.

SSAB:s fina trend fortsatte och bolaget 
rapporterade ytterligare ett rekordkvartal. 
Efterfrågan är fortsatt mycket stark i 
kombination med höga priser. Det starka 
kassaflödet medför att bolagets nettoskuld 
är ca 3,5 miljarder jämfört med 13 miljarder 
för ett år sedan. Vi har tidigare nämnt att 
SSAB är på god väg att få höjt kreditbetyg 
och därmed kommer att anses som 
investment grade. Rapporten stärkte detta 
och vi har utökat exponeringen mot 
bolaget.

Avkastning efter avgfiter (5 år)

2017 2018 2019 2020 2021
-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av 
valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra 
på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. 
Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as 
defined by Regulation S.                                                                            Source: Morningstar Direct



Kreditfördelning
%

A+ 5,7

A- 0,7

BBB 17,4

BBB- 26,9

BB+ 31,6

BB 14,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell kreditrating:  % 58,50
Egen utförd kreditrating: % 41,50

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SBBBSS FRN 250114

PLATZER FRN 250915

STORSKOGEN FRN240514

BALDER FRN 240605

SBBSS 1, 072 230511

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 260616

BILIA FRN 251001

ISLANDBANKI F290626

ELEKTAF 250313

SINCH FRN 241127

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Standardavvikelse (3 år)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

1,49

3,60

2,36

0,14

1,46

Sektorindelning
%

Bank 14,4
Fastigheter 25,2
Finans 17,1
Hälsovård 1,1
Industri & Tjänster 11,9
Material 4,1
Sällanköpsvaror 2,8
Teleoperatörer 5,9
Dagligvaror 5,2
Energi 0,9
Statliga bolag 2,3
Informationsteknik 3,4
Kassa 5,7
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.835%

Granges AB 1.582%

Ssab Ab Publ 1.835%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.587%

Loomis Ab 1.132%

Islandsbanki hf. 1.986%

IA Hedin Bil AB 3.586%

Dios Fastigheter AB 1.287%

NORDAX HOLDING AB (PUBL) 2.662%

Storskogen Industrier AB 2.987%

3,18

2,82

2,16

2,00

1,99

1,99

1,99

1,98

1,97

1,87

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Enter Cross Credit B
Månadsrapport oktober 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

0,39% 0,22% 0,30% 0,25% 0,38% 0,26% 0,22% 0,34% 0,21% 0,04% 2,64%

0,26% -0,02% -5,49% 1,36% 0,94% 1,39% 0,72% 1,20% 0,34% -0,17% 0,54% 0,36% 1,26%

0,06% 0,10% 0,17% 0,26% 0,09% 0,22% 0,22% 0,19% 0,21% 0,19% 0,16% 0,14% 2,02%

0,18% 0,05% 0,01% 0,15% -0,01% -0,01% 0,01% 0,04% 0,02% -0,08% -0,24% -0,21% -0,10%

0,03% 0,22% 0,18% 0,14% 0,23% 0,14% 0,17% 0,20% 0,17% 0,14% -0,02% -0,04% 1,57%

HISTORISKA RISK- OCH AVKASTNINGSSIFFROR T O M 9 JAN 2017 AVSER ENTER PENNINGMARKNADSFOND

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Cross Credit B 3,57% 5,57% 7,61% 9,74%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,25% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 013 14
ISIN: SE0005100260
Bloomberg: BBG009F0R1D7
Startdatum: 2013-03-27
Startkurs: 984,14

Signatory of:

Member of:

Månadskommentar
Oktober månad inleddes med viss 
nervositet på världens finansmarknader. Det 
osäkra läget med flaskhalsar i 
leverantörsleden, högre energipriser och 
brist på halvledare gör att prognoser på 
enskilda bolag och det övergripande 
konjunkturläget är svårbedömt. De flesta 
stora företag har under månaden 
rapporterat kvartalsrapporter vilka överlag 
varit bättre än förväntansbilden. Även om 
flertalet bolag lyfter fram ovan nämnda 
utmaningar kompenserar än så länge 
styrkan i efterfrågan de ökade kostnaderna 
och leveranssvårigheterna. Men 
utmaningarna kommer att bestå och en stor 
fråga är om detta resulterar i varaktig 
inflationsuppgång eller om 
prisuppgångarna endast är tillfälliga. Under 
senare delen av månaden har 
räntemarknaden börjat spekulera i att 
centralbankerna måste höja styrräntor 
betydligt tidigare än deras egna prognoser. 
I Sverige prissätts att Riksbanken höjer 
räntan under nästa höst medan Riksbanken 
själva sagt att styrräntan inte kommer att 
ändras innan hösten 2024. Motsättningarna 
gör att volatiliteten antagligen kommer att 
bestå.

Medicinteknikbolaget Elekta fick under 
månaden sitt första officiella kreditbetyg 
genom S&P som bedömer att bolaget är 
investment grade med BBB–. 
Ratinginstitutet lyfter fram bolagets 
framträdande innovationskraft och ledande 
marknadsposition i kombination med låg 
skuldsättning och stabil kassagenerering. 
Nyheten fick priset på bolagets längre 
obligationer att stiga med 0,5 % vilket 
bidrog till månadens avkastning.

SSAB:s fina trend fortsatte och bolaget 
rapporterade ytterligare ett rekordkvartal. 
Efterfrågan är fortsatt mycket stark i 
kombination med höga priser. Det starka 
kassaflödet medför att bolagets nettoskuld 
är ca 3,5 miljarder jämfört med 13 miljarder 
för ett år sedan. Vi har tidigare nämnt att 
SSAB är på god väg att få höjt kreditbetyg 
och därmed kommer att anses som 
investment grade. Rapporten stärkte detta 
och vi har utökat exponeringen mot 
bolaget.

Avkastning efter avgifter (5 år)

2017 2018 2019 2020 2021
-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Sektorindelning
%

A+ 5,7

A- 0,7

BBB 17,4

BBB- 26,9

BB+ 31,6

BB 14,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell kreditrating: %58,50
Egen utförd kreditrating: %41,50

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SBBBSS FRN 250114

PLATZER FRN 250915

STORSKOGEN FRN240514

BALDER FRN 240605

SBBSS 1, 072 230511

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 260616

BILIA FRN 251001

ISLANDBANKI F290626

ELEKTAF 250313

SINCH FRN 241127

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

1,48

1,09

3,60

2,36

0,14

1,46

Sektorindelning
%

Bank 14,4
Fastigheter 25,2
Finans 17,1
Hälsovård 1,1
Industriv. & Tjänster 11,9
Material 4,1
Sällanköpsvaror 2,8
Teleoperatörer 5,9
Dagligvaror 5,2
Energi 0,9
Statliga bolag 2,3
Informationsteknik 3,4
Kassa 5,7
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.835%

Granges AB 1.582%

Ssab Ab Publ 1.835%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.587%

Loomis Ab 1.132%

Islandsbanki hf. 1.986%

IA Hedin Bil AB 3.586%

Dios Fastigheter AB 1.287%

NORDAX HOLDING AB (PUBL) 2.662%

Storskogen Industrier AB 2.987%

3,18

2,82

2,16

2,00

1,99

1,99

1,99

1,98

1,97

1,87

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Enter Cross Credit C
Månadsrapport oktober 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

0,38% 0,22% 0,30% 0,27% 0,38% 0,27% 0,23% 0,34% 0,21% 0,04% 2,66%

0,28% 0,00% -5,47% 1,40% 0,96% 1,42% 0,74% 1,22% 0,34% -0,17% 0,54% 0,36% 1,45%

0,09% 0,12% 0,19% 0,28% 0,12% 0,24% 0,24% 0,21% 0,23% 0,21% 0,18% 0,16% 2,28%

— — 0,03% 0,16% 0,01% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% -0,06% -0,22% -0,19% —

— — — — — — — — — — — — —

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Cross Credit C 3,60% 6,10% — 6,40%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,25% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Lägsta investeringsbelopp: 5 000 000
Teckningskonto: 5851-11 134 87
ISIN: SE0010921809
Bloomberg: BBG00K6RZRG4
Startdatum: 2018-03-01
Startkurs: 1022,06

Signatory of:

Member of:

Månadskommentar
Oktober månad inleddes med viss 
nervositet på världens finansmarknader. Det 
osäkra läget med flaskhalsar i 
leverantörsleden, högre energipriser och 
brist på halvledare gör att prognoser på 
enskilda bolag och det övergripande 
konjunkturläget är svårbedömt. De flesta 
stora företag har under månaden 
rapporterat kvartalsrapporter vilka överlag 
varit bättre än förväntansbilden. Även om 
flertalet bolag lyfter fram ovan nämnda 
utmaningar kompenserar än så länge 
styrkan i efterfrågan de ökade kostnaderna 
och leveranssvårigheterna. Men 
utmaningarna kommer att bestå och en stor 
fråga är om detta resulterar i varaktig 
inflationsuppgång eller om 
prisuppgångarna endast är tillfälliga. Under 
senare delen av månaden har 
räntemarknaden börjat spekulera i att 
centralbankerna måste höja styrräntor 
betydligt tidigare än deras egna prognoser. 
I Sverige prissätts att Riksbanken höjer 
räntan under nästa höst medan Riksbanken 
själva sagt att styrräntan inte kommer att 
ändras innan hösten 2024. Motsättningarna 
gör att volatiliteten antagligen kommer att 
bestå.

Medicinteknikbolaget Elekta fick under 
månaden sitt första officiella kreditbetyg 
genom S&P som bedömer att bolaget är 
investment grade med BBB–. 
Ratinginstitutet lyfter fram bolagets 
framträdande innovationskraft och ledande 
marknadsposition i kombination med låg 
skuldsättning och stabil kassagenerering. 
Nyheten fick priset på bolagets längre 
obligationer att stiga med 0,5 % vilket 
bidrog till månadens avkastning.

SSAB:s fina trend fortsatte och bolaget 
rapporterade ytterligare ett rekordkvartal. 
Efterfrågan är fortsatt mycket stark i 
kombination med höga priser. Det starka 
kassaflödet medför att bolagets nettoskuld 
är ca 3,5 miljarder jämfört med 13 miljarder 
för ett år sedan. Vi har tidigare nämnt att 
SSAB är på god väg att få höjt kreditbetyg 
och därmed kommer att anses som 
investment grade. Rapporten stärkte detta 
och vi har utökat exponeringen mot 
bolaget.

Avkastning efter avgifter

2018 2019 2020 2021
-5,0%

-2,5%
0,0%

2,5%
5,0%
7,5%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Kreditfördelning
%

A+ 5,7

A- 0,7

BBB 17,4

BBB- 26,9

BB+ 31,6

BB 14,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell rating: %58,50
Egen utförd kreditrating: %41,50

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 260616

BILIA FRN 251001

ISLANDBANKI F290626

ELEKTAF 250313

SINCH FRN 241127

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SBBBSS FRN 250114

PLATZER FRN 250915

STORSKOGEN FRN240514

BALDER FRN 240605

SBBSS 1, 072 230511

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

1,70

2,36

0,14

1,46

Sektorindelning
%

Bank 14,4
Fastigheter 25,2
Finans 17,1
Hälsovård 1,1
Industriv & Tjänster 11,9
Material 4,1
Sällanköpsvaror 2,8
Teleoperatörer 5,9
Dagligvaror 5,2
Energi 0,9
Statliga bolag 2,3
Informationsteknik 3,4
Kassa 5,7
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.835%

Granges AB 1.582%

Ssab Ab Publ 1.835%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.587%

Loomis Ab 1.132%

Islandsbanki hf. 1.986%

IA Hedin Bil AB 3.586%

Dios Fastigheter AB 1.287%

NORDAX HOLDING AB (PUBL) 2.662%

Storskogen Industrier AB 2.987%

3,18

2,82

2,16

2,00

1,99

1,99

1,99

1,98

1,97

1,87

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas
av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är 
osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och 
halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not 
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Enter Cross Credit D
Månadsrapport oktober 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

0,39% 0,22% 0,30% 0,28% 0,38% 0,27% 0,23% 0,35% 0,21% 0,05% 2,71%

0,28% 0,01% -5,46% 1,41% 0,96% 1,42% 0,74% 1,23% 0,35% -0,17% 0,55% 0,37% 1,51%

0,09% 0,12% 0,19% 0,29% 0,12% 0,24% 0,24% 0,22% 0,23% 0,21% 0,19% 0,17% 2,33%

— — 0,03% 0,17% 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 0,04% -0,05% -0,21% -0,19% —

— — — — — — — — — — — — —

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Cross Credit D 3,65% 6,26% — 6,60%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,20% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000
Teckningskonto: 5851-11 134 95
ISIN: SE000813933
Bloomberg: BBG00K6RZRG4
Startdatum: 2018-03-01
Startkurs: 1022,06

Signatory of:

Member of:

Månadskommentar
Oktober månad inleddes med viss 
nervositet på världens finansmarknader. Det 
osäkra läget med flaskhalsar i 
leverantörsleden, högre energipriser och 
brist på halvledare gör att prognoser på 
enskilda bolag och det övergripande 
konjunkturläget är svårbedömt. De flesta 
stora företag har under månaden 
rapporterat kvartalsrapporter vilka överlag 
varit bättre än förväntansbilden. Även om 
flertalet bolag lyfter fram ovan nämnda 
utmaningar kompenserar än så länge 
styrkan i efterfrågan de ökade kostnaderna 
och leveranssvårigheterna. Men 
utmaningarna kommer att bestå och en stor 
fråga är om detta resulterar i varaktig 
inflationsuppgång eller om 
prisuppgångarna endast är tillfälliga. Under 
senare delen av månaden har 
räntemarknaden börjat spekulera i att 
centralbankerna måste höja styrräntor 
betydligt tidigare än deras egna prognoser. 
I Sverige prissätts att Riksbanken höjer 
räntan under nästa höst medan Riksbanken 
själva sagt att styrräntan inte kommer att 
ändras innan hösten 2024. Motsättningarna 
gör att volatiliteten antagligen kommer att 
bestå.

Medicinteknikbolaget Elekta fick under 
månaden sitt första officiella kreditbetyg 
genom S&P som bedömer att bolaget är 
investment grade med BBB–. 
Ratinginstitutet lyfter fram bolagets 
framträdande innovationskraft och ledande 
marknadsposition i kombination med låg 
skuldsättning och stabil kassagenerering. 
Nyheten fick priset på bolagets längre 
obligationer att stiga med 0,5 % vilket 
bidrog till månadens avkastning.

SSAB:s fina trend fortsatte och bolaget 
rapporterade ytterligare ett rekordkvartal. 
Efterfrågan är fortsatt mycket stark i 
kombination med höga priser. Det starka 
kassaflödet medför att bolagets nettoskuld 
är ca 3,5 miljarder jämfört med 13 miljarder 
för ett år sedan. Vi har tidigare nämnt att 
SSAB är på god väg att få höjt kreditbetyg 
och därmed kommer att anses som 
investment grade. Rapporten stärkte detta 
och vi har utökat exponeringen mot 
bolaget.

Avkastning efter avgifter

2018 2019 2020 2021
-5,0%

-2,5%

0,0%
2,5%

5,0%
7,5%

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Kreditfördelning
%

A+ 5,7

A- 0,7

BBB 17,4

BBB- 26,9

BB+ 31,6

BB 14,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell rating: %58,50
Egen utförd kreditrating: %41,50

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SSAB FRN 260616

BILIA FRN 251001

ISLANDBANKI F290626

ELEKTAF 250313

SINCH FRN 241127

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

SBBBSS FRN 250114

PLATZER FRN 250915

STORSKOGEN FRN240514

BALDER FRN 240605

SBBSS 1, 072 230511

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Kreditduration
Avser vägd genomsnittlig återstående löptid för fondens 
räntebärande instrument.

Ränteduration
Avser vägd genomsnittlig räntebindningstid för fondens 
räntebärande instrument. 

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

1,76

2,36

0,14

1,46

Sektorindelning
%

Bank 14,4
Fastigheter 25,2
Finans 17,1
Hälsovård 1,1
Industriv & Tjänster 11,9
Material 4,1
Sällanköpsvaror 2,8
Teleoperatörer 5,9
Dagligvaror 5,2
Energi 0,9
Statliga bolag 2,3
Informationsteknik 3,4
Kassa 5,7
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.835%

Granges AB 1.582%

Ssab Ab Publ 1.835%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.587%

Loomis Ab 1.132%

Islandsbanki hf. 1.986%

IA Hedin Bil AB 3.586%

Dios Fastigheter AB 1.287%

NORDAX HOLDING AB (PUBL) 2.662%

Storskogen Industrier AB 2.987%

3,18

2,82

2,16

2,00

1,99

1,99

1,99

1,98

1,97

1,87

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas
av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är 
osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och 
halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not 
available to US clients as defined by Regulation S.                                                 Source: Morningstar Direct
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