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MARKNADSKOMMENTAR

Penser Yield ökade 2,4 % i mars. Obligationsdelen ökade 2 % och 
aktiedelen 4,9 %.

Obligationsmarknaden har utvecklats fortsatt positivt under den 
gångna månaden med en fortsatt hög tillströmning av nya emis-
sioner samt tilläggsemissioner. Vi har sett att den nordiska high-
yield-marknaden utvecklats starkare än den europeiska. Vårt 
jämförelseindex steg 1,4 % under månaden omräknat i SEK, men 
i nominella termer (EUR) var ökningen endast 0,5 %.

Under mars månad avyttrade vi större delen av innehavet i Hoist 
Finance, vilket visade sig lägligt då bolaget aviserade en stor ned-
skrivning vid månadens slut. Vi har däremot ökat innehaven nå-
got i Yrkesakademin samt SIBS, en bostadsutvecklare som för 
flyttar sig mot att förvalta eget bestånd. Vi ser god potential för 
en uppvärdering av obligationen i takt med att hyresintäkterna 
ökar och den motiverade riskpremien sjunker. Ett mindre inne-
hav i ett programvarubolag, Hoist Group Intressenter, löstes in 
under månaden i samband med omfinansiering. 

En viktig bidragsgivare under mars var Azerion, där vi ökade 
innehavet i februari, som uppvärderats och nu efter månadsskif-
tet har aviserat en omfinansiering och noteringsplaner för ak-
tien, vilket ger kommer ge ett ytterligare bidrag under april må-
nad. Vi noterade också att RelyOn Nutec har omsatts för första 
gången på närmare ett år, vilket bådar gott för en återhämtning i 
dess värdering närmsta månaderna i takt med att deras affärsvo-
lymer återkommer. 
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Detta produktblad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” på www.
penser.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är 

inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

AVKASTNING OCH RISK

1 månad 2,37%

I år 3,08%

Sedan fondens start 0,72%

Sedan portföljens start* 21,96%

2020* -13,99%

2019* 2,42%

2018* 9,22%

Årlig standardavvikelse

Mätperiod 2,31%

I år 4,71%

Sedan fondens start 10,77%

*Pro forma-avkastning baserad på den rådgivande portföljen Penser Yield från 
starten 2016-01-20. 

NAV-UTVECKLING 12 MÅN

Observera att historisk utveckling inte är en garanti för framtida utveckling. Källa: Erik 
Penser Bank.

En dryg tredjedel av obligationerna i fonden förfaller under 
2022, och vi ser god potential till uppvärdering av flera innehav 
de närmsta månaderna då flera bolag har möjlighet att omfinan-
siera sig och därmed lösa in befintliga obligationer i förtid så-
som i fallet Azerion vilket ger en omedelbar höjning av priset på 
obligationerna. Obligationsdelen i sin helhet har nu en genom-
snittlig löptid om 2 år och 3 månader samt en samlad förväntad 
avkastning till förfall kring 11 % (Yield to Maturity, YTM).

Inom aktiedelen är det främst energi- och industri-relaterade 
innehav som bidragit positivt. Tongivande innehav är bland an-
nat Volvo, Assa Abloy och Borg Warner. Fortsatta avyttringar av 
illikvida småbolag har ökat flexibiliteten och minskat volatilite-
ten. Under mars månad uppgick volatiliteten till 2,3 % och från 
årsskiftet är den 4,7 %. Valutaeffekter har bidragit positivt med 
0,35 % under mars månad.

FÖRDELNING PER TILLGÅNGSSLAG



EN INVESTERING – EN HEL PORTFÖLJ

Penser Yield har som målsättning att skapa en förutsägbar och stabil av-

kastning genom att fokusera på kontraktsbaserade kassaflöden och di-

rektavkastning. Fonden passar investerare som söker en förvaltning med 

medelhög risk och en förväntad avkastning på 5-7 procent per år över tid. 

Denna fond har risknivå 3, vilket innebär medelhög risk för både upp- 

och nedgångar i substansvärdet.

VIKTIG INFORMATION OM RISKER

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och inne-

börden av fonden samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en 

investering med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. 

En investering i fonden är förenad med flera riskfaktorer. Nedan samman-

fattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om 

dessa och övriga riskfaktorer återfinns hos Erik Penser Bank (”EPB”) samt 

på www.penser.se.

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden 

kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk 

än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag. Fondens risk 

kommer att påverkas av risknivån i de fonder man väljer att investera i.

Tillväxtmarknadsrisk: Fonden kan exponeras mot risker i länder och på 

marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska 

system.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en 

position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, 

som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande 

marknaden.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivatinstrument för sina in-

vesteringar. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med 

dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fondens andelsvärde, 

än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt, och 

instrumenten kan skapa förluster som är större än deras kostnad.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gent-

emot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värde-

papper som överenskommet.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på ex-

terna händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts 

av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa 

parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastning-

en på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska 

effekterna av valutakurssvängningar är inte alltid framgångsrik.

DISCLAIMER

Detta material har upprättats av distributören. Fonden, förvaltningsbo-

laget och Bolaget (FCG Fonder AB) har inte självständigt verifierat någon 

information innehållet häri och garanterar inte noggrannheten, fullstän-

dighet eller tillförlitlighet av sådan information.

This material has been prepared by the Distributor. The Fund, the Ma-

nagement Company and the Company (FCG Fonder AB) have not inde-

pendently verified any information contained herein and makes no re-

presentation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability 

of such information.

FÖRVALTNINGSTEAM

Ansvarig förvaltare av Penser Yield är David Cederberg. David är ut bildad 

civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan samt ekonomistudier 

vid Handelshögskolan i Stockholm och studier i finansiell matematik vid 

Stockholms Universitet. Han har arbetat på Erik Penser Bank sedan 2016 

och har mångårig erfarenhet av aktieanalys och företagsobligationsmark-

naden. Tidigare arbetsplatser inkluderar Pareto Securities, SEB och Danske 

Bank.

SÅ INVESTERAR DU

Kontakta Erik Penser Bank för mer information om hur du investerar i 

Penser Yield. Du kan också ringa till oss på 08 463 80 00 eller skicka e-post 

till info@penser.se

DETTA ÄR ERIK PENSER BANK

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank med fokus på att 

skapa värden för våra kunder. Vi erbjuder såväl produktoberoende dis-

kretionära förvaltningstjänster som rådgivande förvaltningstjänster. Det 

övergripande målet med förvaltningen är att skapa en långsiktigt god och 

jämn avkastning med ett begränsat risktagande. Utifrån en gedigen erfa-

renhet och en initierad analys fungerar vi som en affärspartner till våra 

kunder, oavsett om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, före-

tagsägare eller institutioner.
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