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Avkastning inkl. avgifter 1 månad 2022 (ytd) Sedan start** Snitt årsavkastning

Cliens Räntefond Kort 0,07 % -1,55 % 13,73 % 1,14 %

Jämförelseindex* 0,02 % -0,25 % 0,10 % 0,01 %

Differens 0,05 % -1,3 % 13,63 % 1,13 %

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

* Jämförelseindex - OMRX T-Bill
** Fonden startades 2011-03-31

Cliens Räntefond Kort Jämförelseindex

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Ledande indikatorer såsom inköpschefsindex 
för tillverkningsindustrin sjönk i stora delar av 
världen under juli månad, vilket bekräftar vår 
syn om en stundande konjunkturavmattning. 

I USA sjönk inköpschefsindexet för tillverk-
ningsindustrin (ISM) till 52,8, jämfört med 53,0 
föregående månad. Även i Sverige föll mot-
svarande index till 53,1 jämfört med 53,6 i juni. 
I eurozonen sjönk indexet till 49,8 (52,1) och i 
Kina föll Caixin inköpschefsindex till 50,4 (51,7). 

Utvecklingen på arbetsmarknaden blir central 
för inflationsutvecklingen framåt. I USA  
rapporterades under månaden en arbetslöshet 
på 3,6 procent, samma nivå som vid föregåen-
de månads mätpunkt. Antal sysselsatta utanför 
jordbrukssektorn ökade med 372 000  
personer, något fler än analytikernas  
förväntningar. 

Den amerikanska inflationen rapporterades till 
9,1 procent, upp från 8,6 procent månaden 
innan. Kärninflationen föll dock till 5,9 procent 
(6,0 procent), vilket var den lägsta nivån sedan 
december 2021. Även i Sverige syns tecken på 
att delar av inflationstrycket avtar. I svenska PMI 
för juli visade index för företagens insatsvaru-
priser en nedgång till 61,5 (73,1), ett fall med 
hela 36,5 enheter från toppnivån i oktober 
2021. 

Flera centralbanker höjde sina styrräntor 
under juli. ECB höjde med 50 punkter till 0,5 
procent, vilket också var centralbankens första 
höjning på 11 år. FED höjde med 75 punkter 
till 2,5 procent. FED chefen Jerome Powell 
betonade samtidigt att centralbanken upphör 
med guidning inför kommande möten, framtida 
räntehöjningar kommer att baseras på hur den 
ekonomiska statistiken utvecklar sig.    

Aktiemarknaderna återhämtade sig med kraft 
under juli. Globala aktieindex steg med 7,6 
procent och är därmed ned 3,3 procent i år. I 
USA steg aktiemarknaden 8,8 procent, Europa 
och Norden var upp 4,1 procent respektive 
8,9 procent. (alla index omräknade till SEK). 
I Sverige steg aktiemarknaden med hela 12,2 
procent och är därmed ned 19,2 procent i år. 

Generellt sett presterade de svenska små-
bolagen (CSX +13,4 procent) bättre än de 
stora bolagen (OMXS30 +8,5 procent) under 
månaden. 

Obligationsräntor föll i allmänhet kraftigt under 
juli när oron för avtagande tillväxt tilltog. Den 
svenska tioåriga statsobligationsräntan sjönk 
34 punkter till 1,41 procent. Den amerikanska 
motsvarande var ned 33 punkter till 2,64  
procent och den tyska tioåringen föll 60 
punkter till 0,77 procent. Den svenska Kronan 
stärktes något, med 3,0 procent mot Euron till 
10,40, samt med 0,8 procent mot US-Dollarn 
till 10,14.

Priset på Brentolja sjönk 6,8 procent till USD 
107,13/fat. Priset på Koppar föll med 3,9, 
medan Zinc steg 7,2 procent. 

Många bolag annonserade sina halvårsrapporter 
i juli. Generellt sett har utfallen varit goda, med 
starka orderböcker och fortsatt god vinst- 
utveckling i många företag. Under hösten 
blir en stor fråga att bevaka hur efterfrågan 
utvecklas när många konsumenter nu fått en 
försämrad disponibel inkomst på grund av bl.a. 
stigande bolåneräntor. 

 
Cliens Räntefond Kort A steg 0,07 procent under 
månaden, vilket var 0,05 procentenheter högre än 
fondens jämförelseindex OMRX T-Bill. Hittills i år 
har fonden avkastat -1,55 procent, jämfört med 
-0,25 procent för jämförelseindex. 

Räntemarknaden tog fasta på att allt svagare 
ekonomisk statistik, tillsammans med den höga 
inflationen, riskerar att resultera i negativ ekono-
misk tillväxt. Under månaden släpptes amerikansk 
BNP-data som uppvisade negativ tillväxt för andra 
kvartalet i rad. Räntan på den svenska 2-åriga stats-
obligationen steg 8 baspunkter till 1,69 procent. 
Samtidigt steg 3-månaders Stibor 56 baspunkter 
till 1,36 procent. Efter tre månader med allt större 
riskaversion, vände dock sentimentet i juli. Svenska 
kreditspeadar gick ihop något, med viss återhämt-
ning i fastighetssektorn.

Fondens utveckling gynnades av lägre kredit- 
spreadar, samtidigt som fondens löpande förränt-
ning gynnades av stigande Stibor-ränta. Likviditeten 
i marknaden var fortsatt begränsad. Största positiva 
bidragsgivare var innehav i obligationer utgivna av 
Idun Industrier, Millicom och Stillfront. De största 
negativa bidragsgivarna var innehav i Corem,  
Storskogen och Heimstaden AB. Fonden deltog 
inte i några nya emissioner under månaden.

Allt tydligare tecken på vikande konjunktur, 
tillsammans med envist hög inflation, leder till 
stor osäkerhet kring räntemarknadens utveckling 
framöver. Vi fortsätter att vara observanta på 
snabba konjunkturs- och marknadssvängningar 
och justerar riskerna i portföljen därefter. Fondens 
ränte- och kreditduration var oförändrade på 0,2 
år respektive 1,4 år vid månadsskiftet. Andelen 
gröna obligationer uppgick till 32,0 procent.

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.


