
Enter Return A
Månadsrapport januari 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-0,01% -0,01%

0,34% 0,24% 0,07% 0,11% 0,08% 0,06% 0,09% 0,16% 0,09% -0,13% -0,21% 0,06% 0,98%

0,20% 0,01% -4,68% 1,08% 0,45% 1,29% 0,59% 0,81% 0,36% -0,16% 0,47% 0,20% 0,48%

0,07% 0,13% 0,20% 0,22% 0,04% 0,17% 0,15% 0,16% 0,16% 0,08% 0,09% 0,01% 1,48%

0,10% 0,05% -0,03% 0,05% -0,04% -0,03% -0,02% 0,01% 0,05% -0,12% -0,30% -0,23% -0,52%

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

Enter Return A 0,62% 2,88% 3,36% 10,41% 24,84%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Teckningskonto: 5851-10 632 26
ISIN: SE0010921809
Bloomberg: BBG000BX5XS6
Startdatum: 2008-12-29
Startkurs: 1000

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Föregående års höga inflation verkar vara 
mer bestående än vi trodde. Räntorna har 
därför stigit under inledningen på året med 
turbulenta finansmarknader som följd. Den 
amerikanske centralbanken bekräftade i 
slutet av januari denna bild. Att räntan höjs 
fem gånger under 2022 är det mest troliga. 
Även i Europa har räntorna stigit, om än inte 
i samma magnitud. Inflationen kommer i lite 
olika skepnader på de två sidorna av 
Atlanten och ECB och Riksbanken har en 
mer avvaktande syn på att höja räntan. Men 
marknaden tror ändå att detta kommer ske 
tidigare än vad centralbankerna 
kommunicerat. Såväl korta som långa räntor 
har därför stigit även här.

Satsning på nya hållbara produkter
Den globala konjunkturen verkar vara 
otroligt stark och tillväxten bör de närmaste 
åren vara mycket god. Detta speglas i 
bolagsrapporterna för sista kvartalet 2021. 
De ökade kostnaderna för insatsvaror och 

hur bolagen ska föra dessa vidare är ett 
återkommande tema. Så det finns signaler 
på stigande priser.

Gränges har drabbats av biltillverkarnas 
produktionsstörningar, vilket dämpat 
efterfrågan på bolagets produkter. 
Samtidigt har deras övriga affärsområden 
till viss del kompenserat för detta. Bolaget 
satsar även på nya produkter som 
uppkommer från elektrifieringen av 
bilbranschen. Gränges säger att de kommer 
kunna höja priserna för att kompensera 
högre insatsvaror. Detta i kombination med 
tron på en stark marknad gör att bolaget ser 
väldigt intressant ut. De arbetar också med 
att minska sitt klimatavtryck i linje med de 
mål som sattes under 2021 och som den 
hållbarhetslänkade obligationen vi 
investerat i är kopplad till. Under året 
utgjorde andelen återvunnet aluminium 28 
%.

Avkastning efter avgifter (5år)

2017 2018 2019 2020 2021
-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

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



Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

TRYG FORS FRN 260226

GRÄNGES FRN 260929

STBNO FRN 490916

LANDSBANKI FRN240119

BOLIDEN FRN 240619

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

JYSKE FRN 260324

EPIROC 0, 939% 260518

HEXAG 1, 375% 250917

HEXAGO 1, 125% 241126

FASTPART FRN 270825

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.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

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)

Aktiv risk

Morningstar Rating

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

0,66

1,71

3,03

3,50

ÙÙ

2,45

0,37

0,90

Sektorindelning
%

Bank 23,5
Fastigheter 18,0
Finans 7,8
Hälsovård 1,1
Industriv. & Tjänster 19,0
Informationsteknik 3,7
Statliga bolag 3,9
Teleoperatörer 7,1
Dagligvaror 6,9
Energi 2,7
Kassa 6,4
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Telia Company AB 2.838%

Storebrand Livisforisikring AS 1.899%

AAK AB 1.204%

Swedavia AB 1.901%

Klarna Bank Ab 1.316%

Granges AB 1.107%

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Loomis Ab 1.241%

PostNord AB 1.55%

Jyske Bank A/S 1.154%

5,67

3,47

2,70

2,67

2,57

2,49

2,27

2,23

2,10

2,01

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 Return B
Månadsrapport januari 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-0,01% -0,01%

0,34% 0,24% 0,07% 0,11% 0,08% 0,06% 0,08% 0,16% 0,09% -0,12% -0,21% 0,07% 0,96%

0,20% 0,01% -4,68% 1,07% 0,45% 1,29% 0,59% 0,80% 0,36% -0,16% 0,47% 0,20% 0,47%

0,07% 0,13% 0,20% 0,22% 0,04% 0,17% 0,15% 0,16% 0,16% 0,08% 0,09% 0,01% 1,49%

0,09% 0,05% -0,03% 0,05% -0,05% -0,02% -0,02% 0,01% 0,04% -0,12% -0,31% -0,23% -0,52%

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

Enter Return B 0,61% 2,87% 3,33% — 7,16%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,65% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Teckningskonto: 5851-11 013 06
ISIN: SE0005100278
Startdatum: 2013-03-27
Startkurs: 1074,55

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Föregående års höga inflation verkar vara 
mer bestående än vi trodde. Räntorna har 
därför stigit under inledningen på året med 
turbulenta finansmarknader som följd. Den 
amerikanske centralbanken bekräftade i 
slutet av januari denna bild. Att räntan höjs 
fem gånger under 2022 är det mest troliga. 
Även i Europa har räntorna stigit, om än inte 
i samma magnitud. Inflationen kommer i lite 
olika skepnader på de två sidorna av 
Atlanten och ECB och Riksbanken har en 
mer avvaktande syn på att höja räntan. Men 
marknaden tror ändå att detta kommer ske 
tidigare än vad centralbankerna 
kommunicerat. Såväl korta som långa räntor 
har därför stigit även här.

Satsning på nya hållbara produkter
Den globala konjunkturen verkar vara 
otroligt stark och tillväxten bör de närmaste 
åren vara mycket god. Detta speglas i 
bolagsrapporterna för sista kvartalet 2021. 
De ökade kostnaderna för insatsvaror och 

hur bolagen ska föra dessa vidare är ett 
återkommande tema. Så det finns signaler 
på stigande priser.

Gränges har drabbats av biltillverkarnas 
produktionsstörningar, vilket dämpat 
efterfrågan på bolagets produkter. 
Samtidigt har deras övriga affärsområden 
till viss del kompenserat för detta. Bolaget 
satsar även på nya produkter som 
uppkommer från elektrifieringen av 
bilbranschen. Gränges säger att de kommer 
kunna höja priserna för att kompensera 
högre insatsvaror. Detta i kombination med 
tron på en stark marknad gör att bolaget ser 
väldigt intressant ut. De arbetar också med 
att minska sitt klimatavtryck i linje med de 
mål som sattes under 2021 och som den 
hållbarhetslänkade obligationen vi 
investerat i är kopplad till. Under året 
utgjorde andelen återvunnet aluminium 28 
%.

Avkastning efter avgifter (5år)

2017 2018 2019 2020 2021
-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

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



Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

TRYG FORS FRN 260226

GRÄNGES FRN 260929

STBNO FRN 490916

LANDSBANKI FRN240119

BOLIDEN FRN 240619

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

JYSKE FRN 260324

EPIROC 0, 939% 260518

HEXAG 1, 375% 250917

HEXAGO 1, 125% 241126

FASTPART FRN 270825

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.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

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)

Aktiv risk

Morningstar Rating

Kreditduration fonden

Ränteduration fonden

Yield To Maturity

0,66

0,79

3,02

3,50

ÙÙ

2,45

0,37

0,90

Sektorindelning
%

Bank 23,5
Fastigheter 18,0
Finans 7,8
Hälsovård 1,1
Industriv. & Tjänster 19,0
Informationsteknik 3,7
Statliga bolag 3,9
Teleoperatörer 7,1
Dagligvaror 6,9
Energi 2,7
Kassa 6,4
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Telia Company AB 2.838%

Storebrand Livisforisikring AS 1.899%

AAK AB 1.204%

Swedavia AB 1.901%

Klarna Bank Ab 1.316%

Granges AB 1.107%

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Loomis Ab 1.241%

PostNord AB 1.55%

Jyske Bank A/S 1.154%

5,67

3,47

2,70

2,67

2,57

2,49

2,27

2,23

2,10

2,01

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 Return D
Månadsrapport januari 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

0,01% 0,01%

0,37% 0,27% 0,10% 0,14% 0,10% 0,09% 0,11% 0,18% 0,11% -0,10% -0,18% 0,09% 1,28%

0,23% 0,04% -4,66% 1,10% 0,48% 1,31% 0,62% 0,83% 0,38% -0,13% 0,49% 0,22% 0,78%

0,10% 0,15% 0,23% 0,25% 0,07% 0,19% 0,17% 0,18% 0,18% 0,10% 0,11% 0,03% 1,79%

— — — — — — — — — — — — —

Utveckling efter avgifter
1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

Enter Return D 0,92% 3,80% — — 3,90%

Fondfakta
Förvaltare: Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: HMSMD25 TM
Utdelning: Årligen i april månad
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,35% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 2 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000
Teckningskonto: 5851-11 153 23
ISIN: SE0011984723
Startdatum: 2018-12-05
Startkurs: 1119,23

Signatär av:Medlem av:

Månadskommentar
Föregående års höga inflation verkar vara 
mer bestående än vi trodde. Räntorna har 
därför stigit under inledningen på året med 
turbulenta finansmarknader som följd. Den 
amerikanske centralbanken bekräftade i 
slutet av januari denna bild. Att räntan höjs 
fem gånger under 2022 är det mest troliga. 
Även i Europa har räntorna stigit, om än inte 
i samma magnitud. Inflationen kommer i lite 
olika skepnader på de två sidorna av 
Atlanten och ECB och Riksbanken har en 
mer avvaktande syn på att höja räntan. Men 
marknaden tror ändå att detta kommer ske 
tidigare än vad centralbankerna 
kommunicerat. Såväl korta som långa räntor 
har därför stigit även här.

Satsning på nya hållbara produkter
Den globala konjunkturen verkar vara 
otroligt stark och tillväxten bör de närmaste 
åren vara mycket god. Detta speglas i 
bolagsrapporterna för sista kvartalet 2021. 
De ökade kostnaderna för insatsvaror och 

hur bolagen ska föra dessa vidare är ett 
återkommande tema. Så det finns signaler 
på stigande priser.

Gränges har drabbats av biltillverkarnas 
produktionsstörningar, vilket dämpat 
efterfrågan på bolagets produkter. 
Samtidigt har deras övriga affärsområden 
till viss del kompenserat för detta. Bolaget 
satsar även på nya produkter som 
uppkommer från elektrifieringen av 
bilbranschen. Gränges säger att de kommer 
kunna höja priserna för att kompensera 
högre insatsvaror. Detta i kombination med 
tron på en stark marknad gör att bolaget ser 
väldigt intressant ut. De arbetar också med 
att minska sitt klimatavtryck i linje med de 
mål som sattes under 2021 och som den 
hållbarhetslänkade obligationen vi 
investerat i är kopplad till. Under året 
utgjorde andelen återvunnet aluminium 28 
%.

Avkastning efter avgifter

2019 2020 2021
-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

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



Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

TRYG FORS FRN 260226

GRÄNGES FRN 260929

STBNO FRN 490916

LANDSBANKI FRN240119

BOLIDEN FRN 240619

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

JYSKE FRN 260324

EPIROC 0, 939% 260518

HEXAG 1, 375% 250917

HEXAGO 1, 125% 241126

FASTPART FRN 270825

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.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

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

1,23

2,45

0,37

0,90

Sektorindelning
%

Bank 23,5
Fastigheter 18,0
Finans 7,8
Hälsovård 1,1
Industriv. & Tjänster 19,0
Informationsteknik 3,7
Statliga bolag 3,9
Teleoperatörer 7,1
Dagligvaror 6,9
Energi 2,7
Kassa 6,4
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Telia Company AB 2.838%

Storebrand Livisforisikring AS 1.899%

AAK AB 1.204%

Swedavia AB 1.901%

Klarna Bank Ab 1.316%

Granges AB 1.107%

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Loomis Ab 1.241%

PostNord AB 1.55%

Jyske Bank A/S 1.154%

5,67

3,47

2,70

2,67

2,57

2,49

2,27

2,23

2,10

2,01

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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