
Enter Klimatfokus Ränta A
Månadsrapport oktober 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-0,01% -1,07% -0,21% 0,02% -0,90% -0,83% 0,08% 0,37% -0,62% -0,20% -3,32%

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 Klimatfokus Ränta A -3,46% -1,81% -1,08% 3,96% 20,71%

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
Blandad bild från bolagens 
kvartalsrapporter
Räntor och inflation fortsätter att vara i 
fokus. Trots att den amerikanska tioåringen 
gick upp ytterligare under oktober, steg 
även börser på båda sidor om atlanten.  
Även kreditmarknaden var mer positiv och 
internationella kreditspreadar sjönk. Det 
beror delvis på att rapportperioden för det 
tredje kvartalet överlag varit god och att det 
finns förhoppningar om att inflationen 
börjar närma sig sin topp, vilket kan 
möjliggöra en mjukare räntepolitik från 
världens centralbanker.

Prognoserna som pekar på en kraftig 
inbromsning i konjunkturen syns inte fullt ut 
i bolagens rapporter. Sammantaget visar 
rapportperioden att det finns indikationer 
på avmattning i efterfrågan men att 
konjunkturen än så länge är stark.

Rekordrapport efter pandemin
Kontanthanteringsbolaget Loomis kom med 
en rekordrapport då de gynnas av ökad 
handel och turism efter 
Coronarestriktionerna. Bolaget har under 
året minskat skuldsättningen från 1,8 till 1,5 
gånger.
Viaplay hade istället sämre tillväxt och 
sänker sina mål. Bolagets internationella 
expansion tar kraft och kapital men 
skuldsättningen är fortfarande relativt 
balanserad.

Högre avkastningskrav och ökade 
hyresnivåer
Även rapporterna från fastighetssektorn ger 
en blandad bild. Högre räntor slår igenom i 

de finansiella kostnaderna och värderingar 
av de underliggande fastigheterna börjar se 
ett högre avkastningskrav. Samtidigt är 
vakansgraderna stabila och hyresnivåer 
antas öka i kommersiella avtal där nivån 
justeras upp med inflationen. Frågan är så 
klart om hyresgästerna kan betala de högre 
hyrorna – en fråga som blir viktig att följa 
framöver
.
Aktivitet på obligationsmarknaden
Vi har under året ökat exponeringen mot 
bank och försäkring. Rapporterna visar på 
väldigt stabila resultat där de stigande 
räntorna får stort avtryck i bankernas 
resultat.

Under månaden kom Klarna med ett 
återköpserbjudande av deras utstående 
obligationer som vi valde att acceptera. 
Totalt köpte bolaget tillbaka 1,8 miljarder. 
Även Balder annonserade ett 
återköpserbjudande i samband med sin 
rapport. Vi äger inget i de aktuella 
obligationerna men har innehav i längre 
obligationer. För bolag med olika 
finansieringskällor är obligationsmarknaden 
dyr, varför vi antagligen kommer få se fler 
liknande erbjudanden.

Den korta räntan för Stibor har fortsatt att 
stiga under månaden och fondens räntenivå 
är nu 4,6 %. När vi tittar på möjliga utfall 
framåt ger nivån en attraktiv avkastning om 
volatiliteten stabiliseras, men avkastningen 
tål även en negativ omvärdering.

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.

EPIBSS 0.939 05/18/26

HEXAG 1 3/8 09/17/25

LOOMBS Float 11/30/26

HEXAG 1 1/8 11/26/24

LATMEK Float 04/27/26

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

FPARSS Float 08/25/27

ATRLJB Float 02/22/27

FSTSTN Float 06/30/27

STBNO Float PERP

KLED Float 01/15/27

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

-0,22

1,37

3,20

3,52

ÙÙÙ

2,27

0,38

4,63

Sektorindelning
%

Bank 18,4
Fastigheter 17,0
Finans 17,9
Hälsovård 0,7
Industriv. & Tjänster 17,8
Informationsteknik 5,4
Statliga bolag 2,5
Teleoperatörer 2,2
Dagligvaror 3,1
Energi 5,0
Material 2,7
Kassa 7,4
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Storebrand Livisforisikring AS 3.956%

Ellevio AB 2.747%

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Granges AB 3.119%

Telia Frn 241107

Lantmannen ekonomisk forening 2.697%

If P&C Insurance holding ltd 2.927%

Ssab Ab Publ 3.406%

Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.41%

Storebrand Livisforisikring AS 3.319%

3,29

3,20

3,15

2,88

2,38

2,37

2,27

2,03

2,01

1,99

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 Klimatfokus Ränta B
Månadsrapport oktober 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-0,01% -1,07% -0,21% 0,02% -0,90% -0,83% 0,08% 0,37% -0,62% -0,20% -3,32%

0,34% 0,24% 0,07% 0,12% 0,08% 0,06% 0,08% 0,16% 0,09% -0,12% -0,21% 0,07% 0,97%

0,20% 0,01% -4,68% 1,08% 0,45% 1,29% 0,59% 0,80% 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% 1,49%

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 Klimatfokus Ränta B -3,46% -1,81% -1,08% — 3,64%

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
Blandad bild från bolagens 
kvartalsrapporter
Räntor och inflation fortsätter att vara i 
fokus. Trots att den amerikanska tioåringen 
gick upp ytterligare under oktober, steg 
även börser på båda sidor om atlanten.  
Även kreditmarknaden var mer positiv och 
internationella kreditspreadar sjönk. Det 
beror delvis på att rapportperioden för det 
tredje kvartalet överlag varit god och att det 
finns förhoppningar om att inflationen 
börjar närma sig sin topp, vilket kan 
möjliggöra en mjukare räntepolitik från 
världens centralbanker.

Prognoserna som pekar på en kraftig 
inbromsning i konjunkturen syns inte fullt ut 
i bolagens rapporter. Sammantaget visar 
rapportperioden att det finns indikationer 
på avmattning i efterfrågan men att 
konjunkturen än så länge är stark.

Rekordrapport efter pandemin
Kontanthanteringsbolaget Loomis kom med 
en rekordrapport då de gynnas av ökad 
handel och turism efter 
Coronarestriktionerna. Bolaget har under 
året minskat skuldsättningen från 1,8 till 1,5 
gånger.
Viaplay hade istället sämre tillväxt och 
sänker sina mål. Bolagets internationella 
expansion tar kraft och kapital men 
skuldsättningen är fortfarande relativt 
balanserad.

Högre avkastningskrav och ökade 
hyresnivåer
Även rapporterna från fastighetssektorn ger 
en blandad bild. Högre räntor slår igenom i 

de finansiella kostnaderna och värderingar 
av de underliggande fastigheterna börjar se 
ett högre avkastningskrav. Samtidigt är 
vakansgraderna stabila och hyresnivåer 
antas öka i kommersiella avtal där nivån 
justeras upp med inflationen. Frågan är så 
klart om hyresgästerna kan betala de högre 
hyrorna – en fråga som blir viktig att följa 
framöver
.
Aktivitet på obligationsmarknaden
Vi har under året ökat exponeringen mot 
bank och försäkring. Rapporterna visar på 
väldigt stabila resultat där de stigande 
räntorna får stort avtryck i bankernas 
resultat.

Under månaden kom Klarna med ett 
återköpserbjudande av deras utstående 
obligationer som vi valde att acceptera. 
Totalt köpte bolaget tillbaka 1,8 miljarder. 
Även Balder annonserade ett 
återköpserbjudande i samband med sin 
rapport. Vi äger inget i de aktuella 
obligationerna men har innehav i längre 
obligationer. För bolag med olika 
finansieringskällor är obligationsmarknaden 
dyr, varför vi antagligen kommer få se fler 
liknande erbjudanden.

Den korta räntan för Stibor har fortsatt att 
stiga under månaden och fondens räntenivå 
är nu 4,6 %. När vi tittar på möjliga utfall 
framåt ger nivån en attraktiv avkastning om 
volatiliteten stabiliseras, men avkastningen 
tål även en negativ omvärdering.

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.

EPIBSS 0.939 05/18/26

HEXAG 1 3/8 09/17/25

LOOMBS Float 11/30/26

HEXAG 1 1/8 11/26/24

LATMEK Float 04/27/26

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

FPARSS Float 08/25/27

ATRLJB Float 02/22/27

FSTSTN Float 06/30/27

STBNO Float PERP

KLED Float 01/15/27

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

-0,22

0,37

3,20

3,52

ÙÙÙÙ

2,27

0,38

4,63

Sektorindelning
%

Bank 18,4
Fastigheter 17,0
Finans 17,9
Hälsovård 0,7
Industriv. & Tjänster 17,8
Informationsteknik 5,4
Statliga bolag 2,5
Teleoperatörer 2,2
Dagligvaror 3,1
Energi 5,0
Material 2,7
Kassa 7,4
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Storebrand Livisforisikring AS 3.956%

Ellevio AB 2.747%

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Granges AB 3.119%

Telia Frn 241107

Lantmannen ekonomisk forening 2.697%

If P&C Insurance holding ltd 2.927%

Ssab Ab Publ 3.406%

Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.41%

Storebrand Livisforisikring AS 3.319%

3,29

3,20

3,15

2,88

2,38

2,37

2,27

2,03

2,01

1,99

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 Klimatfokus Ränta D
Månadsrapport oktober 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

0,01% -1,04% -0,19% 0,05% -0,88% -0,80% 0,10% 0,40% -0,59% -0,18% -3,08%

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 Klimatfokus Ränta D -3,17% -0,93% — — 0,69%

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
Rekordrapporter på en marknad i obalans
Räntor och inflation fortsätter att vara i 
fokus. Trots att den amerikanska tioåringen 
gick upp ytterligare under oktober, steg 
även börser på båda sidor om atlanten.  
Även kreditmarknaden var mer positiv och 
internationella kreditspreadar sjönk. Det 
beror delvis på att rapportperioden för det 
tredje kvartalet överlag varit god och att det 
finns förhoppningar om att inflationen 
börjar närma sig sin topp, vilket kan 
möjliggöra en mjukare räntepolitik från 
världens centralbanker.

Prognoserna som pekar på en kraftig 
inbromsning i konjunkturen syns inte i 
bolagens rapporter. Sammantaget visar 
rapportperioden att det finns indikationer 
på avmattning i efterfrågan men att 
konjunkturen än så länge är stark.

Rekordrapport efter pandemin
Kontanthanteringsbolaget Loomis kom med 
en rekordrapport då de gynnas av ökad 
handel och turism efter 
Coronarestriktionerna. Bolaget har under 
året minskat skuldsättningen från 1,8 till 1,5 
gånger.

Viaplay hade istället sämre tillväxt och 
sänker sina mål. Bolagets internationella 
expansion tar kraft och kapital men 
skuldsättningen är fortfarande relativt 
balanserad.

Högre avkastningskrav och ökade 
hyresnivåer
Även rapporterna från fastighetssektorn ger 

en blandad bild. Högre räntor slår igenom i 
de finansiella kostnaderna och värderingar 
av de underliggande fastigheterna börjar se 
ett högre avkastningskrav. Samtidigt är 
vakansgraderna stabila och hyresnivåer 
antas öka i kommersiella avtal där nivån 
justeras upp med inflationen. Frågan är så 
klart om hyresgästerna kan betala de högre 
hyrorna – en fråga som blir viktig att följa 
framöver.

Aktivitet på obligationsmarknaden
Vi har under året ökat exponeringen mot 
bank och försäkring. Rapporterna visar på 
väldigt stabila resultat där de stigande 
räntorna får stort avtryck i bankernas 
resultat.

Under månaden kom Klarna med ett 
återköpserbjudande av deras utstående 
obligationer som vi valde att acceptera. 
Totalt köpte bolaget tillbaka 1,8 miljarder. 
Även Balder annonserade ett 
återköpserbjudande i samband med sin 
rapport. Vi äger inget i de aktuella 
obligationerna men har innehav i längre 
obligationer. För bolag med olika 
finansieringskällor är obligationsmarknaden 
dyr, varför vi antagligen kommer få se fler 
liknande erbjudanden.

Den korta räntan för Stibor har fortsatt att 
stiga under månaden och fondens räntenivå 
är nu 4,6 %. När vi tittar på möjliga utfall 
framåt ger nivån en attraktiv avkastning om 
volatiliteten stabiliseras, men avkastningen 
tål även en negativ omvärdering.

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.

EPIBSS 0.939 05/18/26

HEXAG 1 3/8 09/17/25

LOOMBS Float 11/30/26

HEXAG 1 1/8 11/26/24

LATMEK Float 04/27/26

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

FPARSS Float 08/25/27

ATRLJB Float 02/22/27

FSTSTN Float 06/30/27

STBNO Float PERP

KLED Float 01/15/27

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

0,17

2,27

0,38

4,63

Sektorindelning
%

Bank 18,4
Fastigheter 17,0
Finans 17,9
Hälsovård 0,7
Industriv. & Tjänster 17,8
Informationsteknik 5,4
Statliga bolag 2,5
Teleoperatörer 2,2
Dagligvaror 3,1
Energi 5,0
Material 2,7
Kassa 7,4
Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Storebrand Livisforisikring AS 3.956%

Ellevio AB 2.747%

Swedbank AB (publ) 1.5875%

Granges AB 3.119%

Telia Frn 241107

Lantmannen ekonomisk forening 2.697%

If P&C Insurance holding ltd 2.927%

Ssab Ab Publ 3.406%

Svenska Handelsbanken AB (publ) 1.41%

Storebrand Livisforisikring AS 3.319%

3,29

3,20

3,15

2,88

2,38

2,37

2,27

2,03

2,01

1,99

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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