
Enter Cross Credit A
Månadsrapport december 2022

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

2022

2021

2020

2019

0,23% -1,05% 0,12% 0,24% -0,79% -1,03% 0,03% 0,59% -0,50% -0,17% 0,52% 0,46% -1,37%

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%

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

Enter Cross Credit A -1,37% 4,55% 8,59% 22,90% 55,88%

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:

Member of:

Månadskommentar
Stor potential framåt
December inleddes med fallande räntor. 
Efter att centralbankerna FED, ECB och BOE 
höjde styrräntorna med ytterligare 0,5 
procentenheter i mitten på månanden steg 
dock även marknadens räntor kraftigt. Detta 
medförde fallande börser och stigande 
kreditspreadar. Marknaderna återhämtade 
sig något i mellandagarna men likväl 
minskade de flesta tillgångar i värde under 
månanden. Bland fondens innehav kom det 
flera nyheter, framför allt från 
fastighetsbolagen. Balder gjorde en riktad 
emission där AMF tillför aktiekapital, Corem 
sålde fastigheter för drygt fem miljarder 
kronor till Blackstone och Castellums vd 
Rutger Arnhult aviserade sin avgång. 
Serieförvärvaren Storskogens fick sitt 
kreditbetyg nedgraderat två steg av 
ratingbyrån Moody’s.

Positiva tecken efter ett händelserikt år
Vi blickar tillbaka på ett väldigt händelserikt 
2022. För ett år sedan var det få som 
förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 
10 % och ett krig i Europa. Året går även till 
historien som ett av de med snabbast 
förändringar i räntor, där amerikanska FED 
höjde räntan med 4,25 % och Svenska 
Riksbanken med 2,5 %.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av 
ränteuppgången och svenska börsen föll 22 
%, svenska tioåriga statsobligationen 16 %, 
och svenska investment grade-obligationer 
4 %. Fonden tappade 1,4 % under året, 
vilket vi är nöjda med sett till 
förutsättningarna.

Höjda kreditbetyg för viktiga positioner
Fondens genomsnittliga kreditkvalité är 
BBB– vilket är samma nivå som i inledningen 
av 2022. Under året har SSAB, finska 
kärnkraftsproducenten TVO och Storebrand 

fått höjda kreditbetyg. Castellum, Intrum 
och Storskogen har gått motsatta vägen. 
Innehaven med höjt betyg har dock varit 
större positioner i fonden och vägt 4 % mer, 
så rating-migrationen har under året varit 
positiv.

Aktiviteten har under året varit hög för att 
anpassa fonden mot ett förändrat 
marknadsläge. Vi har ökat exponeringen 
mot försäkringsbolag där Storebrand nu är 
en av fondens största innehav. Inom bank 
har vi adderat isländska Landsbanki och 
Kvika, medan Klarna och Bank Norwegian 
lämnat fonden.

Förändringar inom fastigheter
Inom fastighetssektorn har vi gjort flera 
förändringar då vi i början på året sålde 
Genova och M2. Vi tycker att prissättningen 
i sektorn överlag ser attraktiv ut trots att fler 
åtgärder likt de vi såg i december behöver 
komma på plats. Vi är dock försiktiga och 
den totala vikten är 22 % jämfört med 25 % 
i början på året.

Inom energi har vi bland annat trefaldigat 
positionen i nämnda TVO, som nu är en av 
de största positionerna. Bolaget är en stark 
kandidat att ta steget från high yield till 
investment grade under 2023.

Höjd räntenivå ger skydd framåt
Räntenivån i fonden har gått från 1,6 % till 
6,2 % under året. Det förklaras dels av att 
Stibor stigit från –0,1 % till 2,7 %, dels av en 
förändrad värdering av kreditrisk. Den höga 
räntenivån ger skydd om prissättningen av 
kreditrisk stiger samtidigt som 
avkastningspotentialen är högre än på 
många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna 
skapa en god riskjusterad avkastning trots 
en svår konjunktur.

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+ 4,6

A- 2,6

BBB+ 4,0

BBB 19,3

BBB- 21,5

BB+ 34,3

BB 10,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell kreditrating:  % 54,50
Egen utförd kreditrating: % 45,50

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

STORSK Float 05/14/24

OFFNOR Float 04/12/24

COREA Float 04/29/24

NORDAX Float 10/29/31

NIBEBS Float 06/03/24

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

CIBNRE Float 09/02/25

JYBC Float 08/31/32

INTRUM Float 10/01/24

BNRFST Float 04/12/27

TIGO Float 05/15/24

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

0,89

3,80

2,35

0,15

6,21

Sektorindelning
%

Bank 15,8
Fastigheter 21,9
Finans 16,9
Industri & Tjänster 14,7
Material 4,9
Sällanköpsvaror 3,1
Teleoperatörer 3,6
Dagligvaror 3,7
Energi 3,2
Statliga bolag 3,4
Informationsteknik 4,1
Hälsovård 0,4
Kassa 4,2
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Teollisuuden Voima Oyj 3.447%

Granges AB 4.137%

Jyske Bank A/S 6.718%

Coor Service Management Holding Ab 4.837%

Storebrand Livisforisikring AS 4.934%

AB Stena Metall Finans 4.593%

Millicom International Cellular SA 4.606%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 4.199%

Swedavia AB 4.273%

Heimstaden AB 5.964%

3,28

2,85

2,75

2,51

2,41

2,24

2,01

2,00

1,94

1,74

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 december 2022

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

2022

2021

2020

2019

0,23% -1,05% 0,12% 0,24% -0,79% -1,04% 0,03% 0,59% -0,50% -0,17% 0,52% 0,46% -1,38%

0,39% 0,22% 0,30% 0,27% 0,38% 0,26% 0,22% 0,34% 0,21% 0,04% -0,16% 0,18% 2,68%

0,26% -0,02% -5,49% 1,39% 0,94% 1,39% 0,72% 1,20% 0,34% -0,17% 0,54% 0,36% 1,29%

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%

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

Enter Cross Credit B -1,38% 4,54% — — —

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

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
Stor potential framåt
December inleddes med fallande räntor. 
Efter att centralbankerna FED, ECB och BOE 
höjde styrräntorna med ytterligare 0,5 
procentenheter i mitten på månanden steg 
dock även marknadens räntor kraftigt. Detta 
medförde fallande börser och stigande 
kreditspreadar. Marknaderna återhämtade 
sig något i mellandagarna men likväl 
minskade de flesta tillgångar i värde under 
månanden. Bland fondens innehav kom det 
flera nyheter, framför allt från 
fastighetsbolagen. Balder gjorde en riktad 
emission där AMF tillför aktiekapital, Corem 
sålde fastigheter för drygt fem miljarder 
kronor till Blackstone och Castellums vd 
Rutger Arnhult aviserade sin avgång. 
Serieförvärvaren Storskogens fick sitt 
kreditbetyg nedgraderat två steg av 
ratingbyrån Moody’s.

Positiva tecken efter ett händelserikt år
Vi blickar tillbaka på ett väldigt händelserikt 
2022. För ett år sedan var det få som 
förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 
10 % och ett krig i Europa. Året går även till 
historien som ett av de med snabbast 
förändringar i räntor, där amerikanska FED 
höjde räntan med 4,25 % och Svenska 
Riksbanken med 2,5 %.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av 
ränteuppgången och svenska börsen föll 22 
%, svenska tioåriga statsobligationen 16 %, 
och svenska investment grade-obligationer 
4 %. Fonden tappade 1,4 % under året, 
vilket vi är nöjda med sett till 
förutsättningarna.

Höjda kreditbetyg för viktiga positioner
Fondens genomsnittliga kreditkvalité är 
BBB– vilket är samma nivå som i inledningen 
av 2022. Under året har SSAB, finska 
kärnkraftsproducenten TVO och Storebrand 

fått höjda kreditbetyg. Castellum, Intrum 
och Storskogen har gått motsatta vägen. 
Innehaven med höjt betyg har dock varit 
större positioner i fonden och vägt 4 % mer, 
så rating-migrationen har under året varit 
positiv.

Aktiviteten har under året varit hög för att 
anpassa fonden mot ett förändrat 
marknadsläge. Vi har ökat exponeringen 
mot försäkringsbolag där Storebrand nu är 
en av fondens största innehav. Inom bank 
har vi adderat isländska Landsbanki och 
Kvika, medan Klarna och Bank Norwegian 
lämnat fonden.

Förändringar inom fastigheter
Inom fastighetssektorn har vi gjort flera 
förändringar då vi i början på året sålde 
Genova och M2. Vi tycker att prissättningen 
i sektorn överlag ser attraktiv ut trots att fler 
åtgärder likt de vi såg i december behöver 
komma på plats. Vi är dock försiktiga och 
den totala vikten är 22 % jämfört med 25 % 
i början på året.

Inom energi har vi bland annat trefaldigat 
positionen i nämnda TVO, som nu är en av 
de största positionerna. Bolaget är en stark 
kandidat att ta steget från high yield till 
investment grade under 2023.

Höjd räntenivå ger skydd framåt
Räntenivån i fonden har gått från 1,6 % till 
6,2 % under året. Det förklaras dels av att 
Stibor stigit från –0,1 % till 2,7 %, dels av en 
förändrad värdering av kreditrisk. Den höga 
räntenivån ger skydd om prissättningen av 
kreditrisk stiger samtidigt som 
avkastningspotentialen är högre än på 
många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna 
skapa en god riskjusterad avkastning trots 
en svår konjunktur.

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+ 4,6

A- 2,6

BBB+ 4,0

BBB 19,3

BBB- 21,5

BB+ 34,3

BB 10,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell kreditrating:  % 54,50
Egen utförd kreditrating: % 45,50

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

STORSK Float 05/14/24

OFFNOR Float 04/12/24

COREA Float 04/29/24

NORDAX Float 10/29/31

NIBEBS Float 06/03/24

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

CIBNRE Float 09/02/25

JYBC Float 08/31/32

INTRUM Float 10/01/24

BNRFST Float 04/12/27

TIGO Float 05/15/24

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

0,89

3,80

2,35

0,15

6,21

Sektorindelning
%

Bank 15,8
Fastigheter 21,9
Finans 16,9
Industriv. & Tjänster 14,7
Material 4,9
Sällanköpsvaror 3,1
Teleoperatörer 3,6
Dagligvaror 3,7
Energi 3,2
Statliga bolag 3,4
Informationsteknik 4,1
Hälsovård 0,4
Kassa 4,2
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Teollisuuden Voima Oyj 3.447%

Granges AB 4.137%

Jyske Bank A/S 6.718%

Coor Service Management Holding Ab 4.837%

Storebrand Livisforisikring AS 4.934%

AB Stena Metall Finans 4.593%

Millicom International Cellular SA 4.606%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 4.199%

Swedavia AB 4.273%

Heimstaden AB 5.964%

3,28

2,85

2,75

2,51

2,41

2,24

2,01

2,00

1,94

1,74

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 december 2022

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

2022

2021

2020

2019

0,23% -1,05% 0,12% 0,24% -0,80% -1,03% 0,03% 0,59% -0,50% -0,17% 0,52% 0,46% -1,37%

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%

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

Enter Cross Credit C -1,37% — — — —

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
Stor potential framåt
December inleddes med fallande räntor. 
Efter att centralbankerna FED, ECB och BOE 
höjde styrräntorna med ytterligare 0,5 
procentenheter i mitten på månanden steg 
dock även marknadens räntor kraftigt. Detta 
medförde fallande börser och stigande 
kreditspreadar. Marknaderna återhämtade 
sig något i mellandagarna men likväl 
minskade de flesta tillgångar i värde under 
månanden. Bland fondens innehav kom det 
flera nyheter, framför allt från 
fastighetsbolagen. Balder gjorde en riktad 
emission där AMF tillför aktiekapital, Corem 
sålde fastigheter för drygt fem miljarder 
kronor till Blackstone och Castellums vd 
Rutger Arnhult aviserade sin avgång. 
Serieförvärvaren Storskogens fick sitt 
kreditbetyg nedgraderat två steg av 
ratingbyrån Moody’s.

Positiva tecken efter ett händelserikt år
Vi blickar tillbaka på ett väldigt händelserikt 
2022. För ett år sedan var det få som 
förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 
10 % och ett krig i Europa. Året går även till 
historien som ett av de med snabbast 
förändringar i räntor, där amerikanska FED 
höjde räntan med 4,25 % och Svenska 
Riksbanken med 2,5 %.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av 
ränteuppgången och svenska börsen föll 22 
%, svenska tioåriga statsobligationen 16 %, 
och svenska investment grade-obligationer 
4 %. Fonden tappade 1,4 % under året, 
vilket vi är nöjda med sett till 
förutsättningarna.

Höjda kreditbetyg för viktiga positioner
Fondens genomsnittliga kreditkvalité är 
BBB– vilket är samma nivå som i inledningen 
av 2022. Under året har SSAB, finska 
kärnkraftsproducenten TVO och Storebrand 

fått höjda kreditbetyg. Castellum, Intrum 
och Storskogen har gått motsatta vägen. 
Innehaven med höjt betyg har dock varit 
större positioner i fonden och vägt 4 % mer, 
så rating-migrationen har under året varit 
positiv.

Aktiviteten har under året varit hög för att 
anpassa fonden mot ett förändrat 
marknadsläge. Vi har ökat exponeringen 
mot försäkringsbolag där Storebrand nu är 
en av fondens största innehav. Inom bank 
har vi adderat isländska Landsbanki och 
Kvika, medan Klarna och Bank Norwegian 
lämnat fonden.

Förändringar inom fastigheter
Inom fastighetssektorn har vi gjort flera 
förändringar då vi i början på året sålde 
Genova och M2. Vi tycker att prissättningen 
i sektorn överlag ser attraktiv ut trots att fler 
åtgärder likt de vi såg i december behöver 
komma på plats. Vi är dock försiktiga och 
den totala vikten är 22 % jämfört med 25 % 
i början på året.

Inom energi har vi bland annat trefaldigat 
positionen i nämnda TVO, som nu är en av 
de största positionerna. Bolaget är en stark 
kandidat att ta steget från high yield till 
investment grade under 2023.

Höjd räntenivå ger skydd framåt
Räntenivån i fonden har gått från 1,6 % till 
6,2 % under året. Det förklaras dels av att 
Stibor stigit från –0,1 % till 2,7 %, dels av en 
förändrad värdering av kreditrisk. Den höga 
räntenivån ger skydd om prissättningen av 
kreditrisk stiger samtidigt som 
avkastningspotentialen är högre än på 
många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna 
skapa en god riskjusterad avkastning trots 
en svår konjunktur.

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+ 4,6

A- 2,6

BBB+ 4,0

BBB 19,3

BBB- 21,5

BB+ 34,3

BB 10,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell kreditrating:  % 54,50
Egen utförd kreditrating: % 45,50

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

STORSK Float 05/14/24

OFFNOR Float 04/12/24

COREA Float 04/29/24

NORDAX Float 10/29/31

NIBEBS Float 06/03/24

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

CIBNRE Float 09/02/25

JYBC Float 08/31/32

INTRUM Float 10/01/24

BNRFST Float 04/12/27

TIGO Float 05/15/24

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

—

3,80

2,35

0,15

6,21

Sektorindelning
%

Bank 15,8
Fastigheter 21,9
Finans 16,9
Industriv & Tjänster 14,7
Material 4,9
Sällanköpsvaror 3,1
Teleoperatörer 3,6
Dagligvaror 3,7
Energi 3,2
Statliga bolag 3,4
Informationsteknik 4,1
Hälsovård 0,4
Kassa 4,2
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Teollisuuden Voima Oyj 3.447%

Granges AB 4.137%

Jyske Bank A/S 6.718%

Coor Service Management Holding Ab 4.837%

Storebrand Livisforisikring AS 4.934%

AB Stena Metall Finans 4.593%

Millicom International Cellular SA 4.606%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 4.199%

Swedavia AB 4.273%

Heimstaden AB 5.964%

3,28

2,85

2,75

2,51

2,41

2,24

2,01

2,00

1,94

1,74

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 december 2022

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

2022

2021

2020

2019

0,23% -1,05% 0,13% 0,25% -0,79% -1,03% 0,03% 0,59% -0,50% -0,16% 0,52% 0,47% -1,32%

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%

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

Enter Cross Credit D -1,32% — — — —

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
Stor potential framåt
December inleddes med fallande räntor. 
Efter att centralbankerna FED, ECB och BOE 
höjde styrräntorna med ytterligare 0,5 
procentenheter i mitten på månanden steg 
dock även marknadens räntor kraftigt. Detta 
medförde fallande börser och stigande 
kreditspreadar. Marknaderna återhämtade 
sig något i mellandagarna men likväl 
minskade de flesta tillgångar i värde under 
månanden. Bland fondens innehav kom det 
flera nyheter, framför allt från 
fastighetsbolagen. Balder gjorde en riktad 
emission där AMF tillför aktiekapital, Corem 
sålde fastigheter för drygt fem miljarder 
kronor till Blackstone och Castellums vd 
Rutger Arnhult aviserade sin avgång. 
Serieförvärvaren Storskogens fick sitt 
kreditbetyg nedgraderat två steg av 
ratingbyrån Moody’s.

Positiva tecken efter ett händelserikt år
Vi blickar tillbaka på ett väldigt händelserikt 
2022. För ett år sedan var det få som 
förutsåg att vi skulle få se inflation på runt 
10 % och ett krig i Europa. Året går även till 
historien som ett av de med snabbast 
förändringar i räntor, där amerikanska FED 
höjde räntan med 4,25 % och Svenska 
Riksbanken med 2,5 %.

De flesta tillgångar har påverkats negativt av 
ränteuppgången och svenska börsen föll 22 
%, svenska tioåriga statsobligationen 16 %, 
och svenska investment grade-obligationer 
4 %. Fonden tappade 1,4 % under året, 
vilket vi är nöjda med sett till 
förutsättningarna.

Höjda kreditbetyg för viktiga positioner
Fondens genomsnittliga kreditkvalité är 
BBB– vilket är samma nivå som i inledningen 
av 2022. Under året har SSAB, finska 
kärnkraftsproducenten TVO och Storebrand 

fått höjda kreditbetyg. Castellum, Intrum 
och Storskogen har gått motsatta vägen. 
Innehaven med höjt betyg har dock varit 
större positioner i fonden och vägt 4 % mer, 
så rating-migrationen har under året varit 
positiv.

Aktiviteten har under året varit hög för att 
anpassa fonden mot ett förändrat 
marknadsläge. Vi har ökat exponeringen 
mot försäkringsbolag där Storebrand nu är 
en av fondens största innehav. Inom bank 
har vi adderat isländska Landsbanki och 
Kvika, medan Klarna och Bank Norwegian 
lämnat fonden.

Förändringar inom fastigheter
Inom fastighetssektorn har vi gjort flera 
förändringar då vi i början på året sålde 
Genova och M2. Vi tycker att prissättningen 
i sektorn överlag ser attraktiv ut trots att fler 
åtgärder likt de vi såg i december behöver 
komma på plats. Vi är dock försiktiga och 
den totala vikten är 22 % jämfört med 25 % 
i början på året.

Inom energi har vi bland annat trefaldigat 
positionen i nämnda TVO, som nu är en av 
de största positionerna. Bolaget är en stark 
kandidat att ta steget från high yield till 
investment grade under 2023.

Höjd räntenivå ger skydd framåt
Räntenivån i fonden har gått från 1,6 % till 
6,2 % under året. Det förklaras dels av att 
Stibor stigit från –0,1 % till 2,7 %, dels av en 
förändrad värdering av kreditrisk. Den höga 
räntenivån ger skydd om prissättningen av 
kreditrisk stiger samtidigt som 
avkastningspotentialen är högre än på 
många år. Vi är hoppfulla att vi ska kunna 
skapa en god riskjusterad avkastning trots 
en svår konjunktur.

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+ 4,6

A- 2,6

BBB+ 4,0

BBB 19,3

BBB- 21,5

BB+ 34,3

BB 10,9

BB- 2,8

Total 100,0

Officiell kreditrating:  % 54,50
Egen utförd kreditrating: % 45,50

Minsta bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

STORSK Float 05/14/24

OFFNOR Float 04/12/24

COREA Float 04/29/24

NORDAX Float 10/29/31

NIBEBS Float 06/03/24

Största bidrag under månaden (%)
1.

2.

3.

4.

5.

CIBNRE Float 09/02/25

JYBC Float 08/31/32

INTRUM Float 10/01/24

BNRFST Float 04/12/27

TIGO Float 05/15/24

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

—

3,80

2,35

0,15

6,21

Sektorindelning
%

Bank 15,8
Fastigheter 21,9
Finans 16,9
Industriv & Tjänster 14,7
Material 4,9
Sällanköpsvaror 3,1
Teleoperatörer 3,6
Dagligvaror 3,7
Energi 3,2
Statliga bolag 3,4
Informationsteknik 4,1
Hälsovård 0,4
Kassa 4,2
Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Teollisuuden Voima Oyj 3.447%

Granges AB 4.137%

Jyske Bank A/S 6.718%

Coor Service Management Holding Ab 4.837%

Storebrand Livisforisikring AS 4.934%

AB Stena Metall Finans 4.593%

Millicom International Cellular SA 4.606%

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (Publ) 4.199%

Swedavia AB 4.273%

Heimstaden AB 5.964%

3,28

2,85

2,75

2,51

2,41

2,24

2,01

2,00

1,94

1,74

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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