
Enter Cross Credit A
Månadsrapport mars 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

0,23% -1,05% 0,12% -0,71%

0,38% 0,22% 0,30% 0,27% 0,38% 0,27% 0,22% 0,34% 0,21% 0,04% -0,16% 0,18% 2,68%

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%

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

Enter Cross Credit A 1,04% 6,44% 10,98% 26,67% 56,92%

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
De finansiella marknaderna fortsätter att 
präglas av kriget i Ukraina. Från ett 
ekonomiskt perspektiv påverkar det direkt 
tillgången till råvaror och produkter som 
produceras i de drabbade länderna. Det har 
återigen blivit tydligt hur sammanlänkad 
den globala ekonomin och 
försörjningskedjorna är. Bolag med 
försäljning i Ryssland drar sig ur marknaden, 
men det är oklart hur det blir på längre sikt. 
De sammantagna effekterna blir dyrare 
insatsvaror, då företag behöver hitta nya 
leverantörer eller i vissa fall tillfälligt stoppa 
produktionen där ersättningsvaror inte går 
att få fram.

Räntenivåerna på uppgång
Priserna stiger vilket ger ytterligare press 
uppåt på inflationen. Räntemarknaderna har 
reagerat med att driva upp räntenivåer och 
vi är på väg mot en tid med stigande 
styrräntor. Individens oro i kristider i 
kombination med stigande boräntor och 
urholkad köpkraft ger ett 
konsumentförtroende som är på den lägsta 
nivån sedan finanskrisen. Konjunkturen 
kommer att mattas av, men hur stor 
inbromsningen blir är i nuläget väldigt svårt 
att säga.

Fokus på positiva satsningar
Trots den osäkerhet som finns kring 
konjunkturen tycker vi att nuvarande 
räntenivåer på företagsobligationer överlag 
ser attraktiva ut. Sedan krigsutbrottet har 
kreditpremier stigit kraftigt vilket ger ett 

intressant nuläge. Vi har under månaden 
ökat positionerna i bolag som inte har direkt 
koppling till det som sker och där vi 
bedömer att kreditrisken är fortsatt låg. Vi 
har adderat till våra innehav inom 
energiproduktion genom att öka innehavet i 
Vattenfall och dubbla positionen i finska 
TVO. De senare tror vi kommer få höjt 
kreditbetyg till investment grade när den 
nybyggda reaktorn är i full drift.

Nya innehav i försäkring och bank
Vi har även ökat exponeringen mot 
försäkringsbolag där vi adderat det danska 
pensionsbolaget Velliv. Samma sak gäller för 
banksektorn där vi ser att stigande räntor 
kan ge möjlighet till högre marginaler, vilket 
ger ett skydd mot ökad osäkerhet. De 
banker vi adderat innehav i är Ålandsbanken 
och Nordax.
Samtidigt har vi minskat den cykliska 
exponeringen där vi helt sålt Volvo Cars och 
minskat i SSAB. Båda bolagens obligationer 
har varit relativt stabila och ger oss 
möjlighet att justera exponeringen mot 
obligationer med högre 
avkastningspotential.

Vi tror fortsatt att det kommer vara volatilt 
på räntemarknaden och har fortsatt kort 
duration i fonden. Om Riksbanken höjer 
räntan kommer det fonden till godo genom 
högre kuponger, då alla fondens innehav 
har kuponger som justeras kvartalsvis med 
den korta räntan Stibor.

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+ 2,9

A- 1,3

BBB 18,0

BBB- 31,8

BB+ 32,9

BB 12,4

BB- 0,7

Total 100,0

Officiell kreditrating:  % 56,10
Egen utförd kreditrating: % 43,90

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

COMPACTOR FRN 240915

TRYG FORS FRN 260512

MEKONOMEN FRN 260318

ISLANDSBANKI F221123

BONAVA FRN 240311

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

VATTENFALLF 280526

VELLIV FRN 280608

TELIA FRN 221004

HEIMSTAD FRN 240115

LANDSBANKI FRN240119

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

1,26

3,66

2,29

0,16

2,16

Sektorindelning
%

Bank 19,2
Fastigheter 25,2
Finans 14,7
Industri & Tjänster 12,7
Material 3,6
Sällanköpsvaror 3,3
Teleoperatörer 6,9
Dagligvaror 3,1
Energi 1,6
Statliga bolag 3,6
Informationsteknik 3,5
Kassa 2,6
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.957%

Granges AB 1.661%

Coor Service Management Holding Ab 2.361%

Millicom International Cellular SA 2.3%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.652%

Islandsbanki hf. 1.927%

Jyske Bank A/S 4.975%

Swedavia AB 1.949%

Storskogen Industrier AB 2.983%

Heimstaden AB 3.388%

3,29

2,94

2,62

2,08

2,08

2,07

2,07

2,04

1,90

1,88

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 mars 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

0,23% -1,05% 0,12% -0,71%

0,39% 0,22% 0,30% 0,25% 0,38% 0,26% 0,22% 0,34% 0,21% 0,04% -0,16% 0,18% 2,66%

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%

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 1,02% 4,96% 6,39% 8,98%

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
De finansiella marknaderna fortsätter att 
präglas av kriget i Ukraina. Från ett 
ekonomiskt perspektiv påverkar det direkt 
tillgången till råvaror och produkter som 
produceras i de drabbade länderna. Det har 
återigen blivit tydligt hur sammanlänkad 
den globala ekonomin och 
försörjningskedjorna är. Bolag med 
försäljning i Ryssland drar sig ur marknaden, 
men det är oklart hur det blir på längre sikt. 
De sammantagna effekterna blir dyrare 
insatsvaror, då företag behöver hitta nya 
leverantörer eller i vissa fall tillfälligt stoppa 
produktionen där ersättningsvaror inte går 
att få fram.

Räntenivåerna på uppgång
Priserna stiger vilket ger ytterligare press 
uppåt på inflationen. Räntemarknaderna har 
reagerat med att driva upp räntenivåer och 
vi är på väg mot en tid med stigande 
styrräntor. Individens oro i kristider i 
kombination med stigande boräntor och 
urholkad köpkraft ger ett 
konsumentförtroende som är på den lägsta 
nivån sedan finanskrisen. Konjunkturen 
kommer att mattas av, men hur stor 
inbromsningen blir är i nuläget väldigt svårt 
att säga.

Fokus på positiva satsningar
Trots den osäkerhet som finns kring 
konjunkturen tycker vi att nuvarande 
räntenivåer på företagsobligationer överlag 
ser attraktiva ut. Sedan krigsutbrottet har 
kreditpremier stigit kraftigt vilket ger ett 

intressant nuläge. Vi har under månaden 
ökat positionerna i bolag som inte har direkt 
koppling till det som sker och där vi 
bedömer att kreditrisken är fortsatt låg. Vi 
har adderat till våra innehav inom 
energiproduktion genom att öka innehavet i 
Vattenfall och dubbla positionen i finska 
TVO. De senare tror vi kommer få höjt 
kreditbetyg till investment grade när den 
nybyggda reaktorn är i full drift.

Nya innehav i försäkring och bank
Vi har även ökat exponeringen mot 
försäkringsbolag där vi adderat det danska 
pensionsbolaget Velliv. Samma sak gäller för 
banksektorn där vi ser att stigande räntor 
kan ge möjlighet till högre marginaler, vilket 
ger ett skydd mot ökad osäkerhet. De 
banker vi adderat innehav i är Ålandsbanken 
och Nordax.
Samtidigt har vi minskat den cykliska 
exponeringen där vi helt sålt Volvo Cars och 
minskat i SSAB. Båda bolagens obligationer 
har varit relativt stabila och ger oss 
möjlighet att justera exponeringen mot 
obligationer med högre 
avkastningspotential.

Vi tror fortsatt att det kommer vara volatilt 
på räntemarknaden och har fortsatt kort 
duration i fonden. Om Riksbanken höjer 
räntan kommer det fonden till godo genom 
högre kuponger, då alla fondens innehav 
har kuponger som justeras kvartalsvis med 
den korta räntan Stibor.

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+ 2,9

A- 1,3

BBB 18,0

BBB- 31,8

BB+ 32,9

BB 12,4

BB- 0,7

Total 100,0

Officiell kreditrating: %56,10
Egen utförd kreditrating: %43,90

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

COMPACTOR FRN 240915

TRYG FORS FRN 260512

MEKONOMEN FRN 260318

ISLANDSBANKI F221123

BONAVA FRN 240311

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

VATTENFALLF 280526

VELLIV FRN 280608

TELIA FRN 221004

HEIMSTAD FRN 240115

LANDSBANKI FRN240119

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

1,25

0,96

3,66

2,29

0,16

2,16

Sektorindelning
%

Bank 19,2
Fastigheter 25,2
Finans 14,7
Industriv. & Tjänster 12,7
Material 3,6
Sällanköpsvaror 3,3
Teleoperatörer 6,9
Dagligvaror 3,1
Energi 1,6
Statliga bolag 3,6
Informationsteknik 3,5
Kassa 2,6
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.957%

Granges AB 1.661%

Coor Service Management Holding Ab 2.361%

Millicom International Cellular SA 2.3%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.652%

Islandsbanki hf. 1.927%

Jyske Bank A/S 4.975%

Swedavia AB 1.949%

Storskogen Industrier AB 2.983%

Heimstaden AB 3.388%

3,29

2,94

2,62

2,08

2,08

2,07

2,07

2,04

1,90

1,88

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 mars 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

0,23% -1,05% 0,12% -0,71%

0,38% 0,22% 0,30% 0,27% 0,38% 0,27% 0,23% 0,34% 0,21% 0,04% -0,15% 0,18% 2,69%

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 1,05% 5,39% — 5,67%

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
De finansiella marknaderna fortsätter att 
präglas av kriget i Ukraina. Från ett 
ekonomiskt perspektiv påverkar det direkt 
tillgången till råvaror och produkter som 
produceras i de drabbade länderna. Det har 
återigen blivit tydligt hur sammanlänkad 
den globala ekonomin och 
försörjningskedjorna är. Bolag med 
försäljning i Ryssland drar sig ur marknaden, 
men det är oklart hur det blir på längre sikt. 
De sammantagna effekterna blir dyrare 
insatsvaror, då företag behöver hitta nya 
leverantörer eller i vissa fall tillfälligt stoppa 
produktionen där ersättningsvaror inte går 
att få fram.

Räntenivåerna på uppgång
Priserna stiger vilket ger ytterligare press 
uppåt på inflationen. Räntemarknaderna har 
reagerat med att driva upp räntenivåer och 
vi är på väg mot en tid med stigande 
styrräntor. Individens oro i kristider i 
kombination med stigande boräntor och 
urholkad köpkraft ger ett 
konsumentförtroende som är på den lägsta 
nivån sedan finanskrisen. Konjunkturen 
kommer att mattas av, men hur stor 
inbromsningen blir är i nuläget väldigt svårt 
att säga.

Fokus på positiva satsningar
Trots den osäkerhet som finns kring 
konjunkturen tycker vi att nuvarande 
räntenivåer på företagsobligationer överlag 
ser attraktiva ut. Sedan krigsutbrottet har 
kreditpremier stigit kraftigt vilket ger ett 

intressant nuläge. Vi har under månaden 
ökat positionerna i bolag som inte har direkt 
koppling till det som sker och där vi 
bedömer att kreditrisken är fortsatt låg. Vi 
har adderat till våra innehav inom 
energiproduktion genom att öka innehavet i 
Vattenfall och dubbla positionen i finska 
TVO. De senare tror vi kommer få höjt 
kreditbetyg till investment grade när den 
nybyggda reaktorn är i full drift.

Nya innehav i försäkring och bank
Vi har även ökat exponeringen mot 
försäkringsbolag där vi adderat det danska 
pensionsbolaget Velliv. Samma sak gäller för 
banksektorn där vi ser att stigande räntor 
kan ge möjlighet till högre marginaler, vilket 
ger ett skydd mot ökad osäkerhet. De 
banker vi adderat innehav i är Ålandsbanken 
och Nordax.
Samtidigt har vi minskat den cykliska 
exponeringen där vi helt sålt Volvo Cars och 
minskat i SSAB. Båda bolagens obligationer 
har varit relativt stabila och ger oss 
möjlighet att justera exponeringen mot 
obligationer med högre 
avkastningspotential.

Vi tror fortsatt att det kommer vara volatilt 
på räntemarknaden och har fortsatt kort 
duration i fonden. Om Riksbanken höjer 
räntan kommer det fonden till godo genom 
högre kuponger, då alla fondens innehav 
har kuponger som justeras kvartalsvis med 
den korta räntan Stibor.

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+ 2,9

A- 1,3

BBB 18,0

BBB- 31,8

BB+ 32,9

BB 12,4

BB- 0,7

Total 100,0

Officiell rating: %56,10
Egen utförd kreditrating: %43,90

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

VATTENFALLF 280526

VELLIV FRN 280608

TELIA FRN 221004

HEIMSTAD FRN 240115

LANDSBANKI FRN240119

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

COMPACTOR FRN 240915

TRYG FORS FRN 260512

MEKONOMEN FRN 260318

ISLANDSBANKI F221123

BONAVA FRN 240311

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

1,36

2,29

0,16

2,16

Sektorindelning
%

Bank 19,2
Fastigheter 25,2
Finans 14,7
Industriv & Tjänster 12,7
Material 3,6
Sällanköpsvaror 3,3
Teleoperatörer 6,9
Dagligvaror 3,1
Energi 1,6
Statliga bolag 3,6
Informationsteknik 3,5
Kassa 2,6
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.957%

Granges AB 1.661%

Coor Service Management Holding Ab 2.361%

Millicom International Cellular SA 2.3%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.652%

Islandsbanki hf. 1.927%

Jyske Bank A/S 4.975%

Swedavia AB 1.949%

Storskogen Industrier AB 2.983%

Heimstaden AB 3.388%

3,29

2,94

2,62

2,08

2,08

2,07

2,07

2,04

1,90

1,88

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 D
Månadsrapport mars 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

0,23% -1,05% 0,13% -0,69%

0,39% 0,22% 0,30% 0,28% 0,38% 0,27% 0,23% 0,35% 0,21% 0,05% -0,15% 0,18% 2,74%

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 1,10% 5,55% — 5,89%

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
De finansiella marknaderna fortsätter att 
präglas av kriget i Ukraina. Från ett 
ekonomiskt perspektiv påverkar det direkt 
tillgången till råvaror och produkter som 
produceras i de drabbade länderna. Det har 
återigen blivit tydligt hur sammanlänkad 
den globala ekonomin och 
försörjningskedjorna är. Bolag med 
försäljning i Ryssland drar sig ur marknaden, 
men det är oklart hur det blir på längre sikt. 
De sammantagna effekterna blir dyrare 
insatsvaror, då företag behöver hitta nya 
leverantörer eller i vissa fall tillfälligt stoppa 
produktionen där ersättningsvaror inte går 
att få fram.

Räntenivåerna på uppgång
Priserna stiger vilket ger ytterligare press 
uppåt på inflationen. Räntemarknaderna har 
reagerat med att driva upp räntenivåer och 
vi är på väg mot en tid med stigande 
styrräntor. Individens oro i kristider i 
kombination med stigande boräntor och 
urholkad köpkraft ger ett 
konsumentförtroende som är på den lägsta 
nivån sedan finanskrisen. Konjunkturen 
kommer att mattas av, men hur stor 
inbromsningen blir är i nuläget väldigt svårt 
att säga.

Fokus på positiva satsningar
Trots den osäkerhet som finns kring 
konjunkturen tycker vi att nuvarande 
räntenivåer på företagsobligationer överlag 
ser attraktiva ut. Sedan krigsutbrottet har 
kreditpremier stigit kraftigt vilket ger ett 

intressant nuläge. Vi har under månaden 
ökat positionerna i bolag som inte har direkt 
koppling till det som sker och där vi 
bedömer att kreditrisken är fortsatt låg. Vi 
har adderat till våra innehav inom 
energiproduktion genom att öka innehavet i 
Vattenfall och dubbla positionen i finska 
TVO. De senare tror vi kommer få höjt 
kreditbetyg till investment grade när den 
nybyggda reaktorn är i full drift.

Nya innehav i försäkring och bank
Vi har även ökat exponeringen mot 
försäkringsbolag där vi adderat det danska 
pensionsbolaget Velliv. Samma sak gäller för 
banksektorn där vi ser att stigande räntor 
kan ge möjlighet till högre marginaler, vilket 
ger ett skydd mot ökad osäkerhet. De 
banker vi adderat innehav i är Ålandsbanken 
och Nordax.
Samtidigt har vi minskat den cykliska 
exponeringen där vi helt sålt Volvo Cars och 
minskat i SSAB. Båda bolagens obligationer 
har varit relativt stabila och ger oss 
möjlighet att justera exponeringen mot 
obligationer med högre 
avkastningspotential.

Vi tror fortsatt att det kommer vara volatilt 
på räntemarknaden och har fortsatt kort 
duration i fonden. Om Riksbanken höjer 
räntan kommer det fonden till godo genom 
högre kuponger, då alla fondens innehav 
har kuponger som justeras kvartalsvis med 
den korta räntan Stibor.

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+ 2,9

A- 1,3

BBB 18,0

BBB- 31,8

BB+ 32,9

BB 12,4

BB- 0,7

Total 100,0

Officiell rating: %56,10
Egen utförd kreditrating: %43,90

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

VATTENFALLF 280526

VELLIV FRN 280608

TELIA FRN 221004

HEIMSTAD FRN 240115

LANDSBANKI FRN240119

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

COMPACTOR FRN 240915

TRYG FORS FRN 260512

MEKONOMEN FRN 260318

ISLANDSBANKI F221123

BONAVA FRN 240311

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

1,41

2,29

0,16

2,16

Sektorindelning
%

Bank 19,2
Fastigheter 25,2
Finans 14,7
Industriv & Tjänster 12,7
Material 3,6
Sällanköpsvaror 3,3
Teleoperatörer 6,9
Dagligvaror 3,1
Energi 1,6
Statliga bolag 3,6
Informationsteknik 3,5
Kassa 2,6
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Telia Company AB 2.957%

Granges AB 1.661%

Coor Service Management Holding Ab 2.361%

Millicom International Cellular SA 2.3%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 1.652%

Islandsbanki hf. 1.927%

Jyske Bank A/S 4.975%

Swedavia AB 1.949%

Storskogen Industrier AB 2.983%

Heimstaden AB 3.388%

3,29

2,94

2,62

2,08

2,08

2,07

2,07

2,04

1,90

1,88

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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