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Avkastning inkl. avgifter 1 månad 2021 (ytd) Sedan start** Snitt årsavkastning

Cliens Företagsobligationer A 0,57 % 0,88 % 3,86 % 1,13 % 

Jämförelseindex* 0,29 % 0,54 % 3,21 % 0,94 % 

Differens 0,28 % 0,34 % 0,65 % 0,19 %

För mer detaljerad information gällande fonden hänvisas till vår hemsida www.cliens.se
Morningstarkategori: Ränte - SEK obligationer, Företag 

* Jämförelseindex (ej officiellt) - SOLSEFRC 60 % / SOLSEFIC 40 %
** Fonden startades 2018-03-19
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Den ekonomiska statistiken möter just nu 
väldigt tuffa sekventiella jämförelsetal, vilket gör 
att många kortsiktiga pilar börjat peka nedåt. 
De absoluta nivåerna i statistiken indikerar 
dock en fortsatt stark ekonomisk återhämtning. 
Inflationsförväntningarna fortsatte att dämpas 
något under juli. 

I USA föll ISM-indexet för tillverkningsindustrin 
till 59,5 (60,6), vilket var under konsensus- 
prognosen på 60,9. Däremot skapades fler 
nya jobb än förväntat i landet medan arbets-
lösheten steg marginellt till 5,9 procent. Även i 
eurozonen sjönk inköpschefsindexet för tillverk-
ningsindustrin till 62,8 (63,4), vilket emellertid 
överträffade konsensusprognosen på 62,6.  
I Kina föll motsvarande index (Caixin) med 0,4 
enheter till 50,4, vilket var något under snitt-
prognosen på 50,8. I Sverige sjönk inköpschefs-
index för industrin till 65,3 (65,8) i juli. Även här 
ett något större tapp än konsensusprognosen 
på 65,8.  

Oron för stigande inflation fortsatte att dämpas 
av att allt fler ekonomer och bolag bedömer att 
många prishöjningar är relaterade till  
tillfälliga flaskhalsproblem i ekonomin.  
Smittspridningen av covid-19 har återigen också 
tagit fart i flera länder där Delta varianten 
fått ökat fäste. Om den trenden blir ihållande 
riskerar återhämtningen i ekonomisk tillväxt att 
dämpas. Sammantaget bidrog ovan faktorer till 
att långa obligationsräntor föll kraftigt under 
juli. Även realräntor fortsatte att falla under 
månaden.  

De största centralbankerna beslutade att be-
hålla sina styrräntor oförändrade. ECB ändrade 
sitt inflationsmål till 2 procent på medellång sikt, 
från tidigare mål om strax under 2 procent. 

Globala aktieindex steg under juli med 1,2 
procent, vilket innebär att avkastningen nu 
är upp 18,3 procent för helåret. I USA steg 
aktiemarknaden 2,8 procent, Europa var upp 
1,2 procent och Norden steg 5,6 procent (alla 
index omräknade till SEK). Sverige steg mer 
än omvärlden med en uppgång på hela 7,5 
procent, avkastningen för helåret är därmed 
upp 31,6 procent. 

Generellt sett presterade de svenska små-
bolagen (CSX +8,8 procent) bättre än de 
stora bolagen (OMXS30 +4,7 procent) under 
månaden. Räntor sjönk kraftigt under juli. Den 
amerikanska tioåriga statsobligationsräntan 
föll 21 punkter till 1,24 procent. Den tyska 
motsvarande sjönk 25 punkter till -0,50 procent 
medan den svenska 10-åringen var ned 23 
punkter till 0,10 procent. Den svenska Kronan 
stärktes 0,6 procent mot båden Euron och  
US-dollarn, till 10,14 respektive 8,51. 

Råvarupriser steg över lag under juli. Priset på 
Brentolja steg 1,6 procent till USD 76,47/fat 
medan priserna på Koppar och Guld var upp 
med 3,7 respektive 3,3 procent. 

Månaden präglades av att många bolag rappor-
terade delårsrapporter för det andra kvartalet. 
När omkring 80 procent av bolagsvinsterna på 
Stockholmsbörsen är rapporterade kan vi  
konstatera att vinsterna överträffat analytiker-
nas prognoser med drygt 5 procent. I såväl 
Europa som USA var motsvarande siffra ca 16 
procent per månadsskiftet. Sammantaget har 
den positiva vinstrevideringstrenden därmed 
fortsatt, trots ökade kostnader p g a  
komponentbrist och flaskhalsar i ekonomin. 

Cliens Företagsobligationer A steg 0,57 procent 
under månaden, vilket var 0,28 procentenheter 
bättre än utvecklingen för den svenska markna-
den för företagsobligationer med hög kredit-
värdighet. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 
0,88 procent medan marknaden avkastat 0,54 
procent.

Trots att statistik pekade på fortsatt ekonomisk 
återhämtning, utgjorde den avtagande styrkan 
i data och ökande smittspridning av corona-
virusets Deltavariant orosmoln. Inflationen låg 
kvar på höga nivåer, men drivande faktorer 
förefaller övergående. Med vikande tilltro sjönk 
räntan på både tyska och svenska statsobliga-
tioner ordentligt. De tyska och svenska 10-åriga 
statsobligationerna är därmed tillbaka på nivåer 
från början på februari. Europeiska kredits-
preadar gick isär något under månaden, medan 
svenska var mer eller mindre oförändrade.

Fonden gynnades framför allt av fallande under-
liggande räntor. De största positiva bidrags-
givarna var obligationer med längre löptider 
utgivna av danska teknikkoncernen Danfoss, 
SBAB (bostadsobligation) och Stora Enso. De 
största negativa bidragsgivarna var obligationer 
utgivna av Scania, Indutrade och Holmen.  
I början på månaden uppgraderade Moody’s 
sin rating på Volvo till A2 från A3, motiverat av 
strukturellt förbättrad lönsamhet och kassa-
flödesgenerering.

I primärmarknaden rådde stiltje och fon-
den deltog inte i några nya emissioner. Med 
fortsatt osäkerhet kring styrka och uthållighet i 
pandemins återhämtningsfas ökade vi dura-
tionsrisken något, medan kreditrisken förblev 
mer eller mindre oförändrad. Räntedurationen 
ökade till 3,0 från 2,6 vid ingången av månaden. 
Även kreditdurationen ökade till 4,4 från 4,1. 
Portföljens snittrating motsvarade BBB+ vid 
månadsskiftet.

Ekonomisk utveckling Marknadsutveckling Fondens utveckling

Riskinformation
Investeringar i fondandelar innebär ett risktagande. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning 

är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan för fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport.


