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OM FONDEN

Spiltan Högräntefond, förvaltad av Lars Lönnquist sedan start 2014, är en ak�vt förvaltad 
företagsobliga�onsfond som huvudsakligen placerar i obliga�oner utgivna av bolag i Norden med 
en tyngdpunkt på Sverige, men kan även placera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. 
Fonden tar ingen valutarisk. Den genomsni�liga kreditlöp�den för placeringarna, mä� på den 
totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll och �o år med sy�e a� skapa avkastning via 
företagens förbä�rade kreditvärdighet. Placeringar görs huvudsakligen i företagsobliga�oner med 
kort eller lång räntebindning beroende på bedömningen om fram�da ränterörelser.

A� fonden är ak�vt förvaltad betyder a� förvaltarna handplockar obliga�oner e�er en noggrann 
företagsanalys. Urval av bolag görs enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi där stor vikt läggs på 
bolag med en förutsägbar och långsik�gt hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en rimligt 
stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare.

Spiltan Högräntefond har �lldelats flertalet utmärkelser genom åren, bland annat ”Bästa 
Företagsobliga�onsfond” 2019 vid Morningstar Awards.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Spiltan Högräntefond steg med hela 1,66% under månaden. Bland de innehav som bidrog mest �ll 
avkastningen finner vi Storskogen, Heimstaden, hybridkapital emi�erat av SBB samt Klövern.  Även 
fondens innehav i säkerställda obliga�oner, som nu uppgår �ll 32% av fonden, bidrog posi�vt, det 
tack vare a� obliga�oner med fast ränta gynnats kursmässigt av räntenedgången. Marknaden har 
under årets första månad valt a� fokusera på posi�v arbetsmarknadssta�s�k från USA samt 
öppnandet av den kinesiska ekonomin, två faktorer som båda minskar risken för en djup recession 
under 2023. Vidare har förhoppningar om a� räntehöjningscykeln snart är över le� �ll fallande räntor 
och lägre kreditspreadar. Fas�ghetsandelen som nu uppgår �ll 47% fortsä�er a� minska i takt med 
löpande förfall och inlösen av en större hybridobliga�on emi�erad av Balder. Kapitalet har placerats i 
2åriga säkerställda obliga�oner utgivna av Nordea Hypotek som e� led i a� förbä�ra fondens 
riskjusterade avkastning. Därmed har ränterisken medvetet ökat marginellt då vi ser a� den svenska 
ekonomin är extremt räntekänslig och där marknadsräntorna inom kort har förutsä�ningar a� 
stabiliseras och framåt hösten sjunka y�erligare. Med en förräntningstakt på höga 9,9%, en 
kreditlöp�den på oförändrade 1,7 år och med e� genomsni�ligt kreditbetyg på BBB ser fram�den 
mer positiv ut där balansen mellan kreditvärdiga bolag med starka kassaflöden och en viss 
ränteriskexponering bedöms vara väl avvägd.
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1,66 1,66
0,20 1,40 0,39 0,20 1,10 4,34 0,18 0,99 0,76 1,73 0,32 0,18 7,10
0,51 0,50 0,66 0,46 0,57 0,38 0,30 0,51 0,28 0,24 0,02 0,19 4,67
0,54 0,18 13,30 3,12 2,86 2,80 0,77 2,51 0,69 0,16 1,05 0,79 0,68
0,44 0,58 0,42 0,71 0,20 0,38 0,51 0,24 0,26 0,29 0,28 0,32 4,73
0,52 0,17 0,32 0,53 0,33 0,10 0,29 0,23 0,28 0,06 0,36 0,36 1,91

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert a� du får
�llbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 35% av fondmedlen i obliga�oner och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller 
kommun. Informa�onsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.
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STÖRSTA EMITTENTER (%)
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Nordea Hypotek 7,8

Swedbank Hypotek 7,8
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Heimstaden 5,7

Storskogen 3,8

M2 3,7

SBB 3,0

Nyfosa 2,7

Övrigt 44,0

GEOGRAFISK FÖRDELNING (%)

96,4

1,9

1,7

0,0

0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

Sverige

Norge

Danmark

Finland

ANDEL FAST/RÖRLIG RÄNTA (%)

%

FRN 64,9

Säkerställda obliga�oner 31,9

Fast ränta 2,3

Kassa 0,8
Certifikat 0,1

SEKTORFÖRDELNING (%)

%

Fas�ghet 46,7

Finans 40,2

Industri 6,7

Dagligvaror 2,4

Sällanköpsvaror 2,1

Kra�försörjning 1,3

Informa�onsteknink 0,6

KREDITFÖRDELNING(%)

%

IG 51,3

HY 47,9

Kassa 0,8

*Andelen av por�öljens räntebärande värdepapper med officiellt kreditbetyg 
uppgick �ll 63,7%.
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OM SPILTAN FONDER

Enkelt är effek�vt. Spiltan Fonder startade 2002 och vi erbjuder idag å�a fonder med olika inriktningar med e� 
förvaltat kapital på cirka 81 miljarder kronor. Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för a� krångla �ll saker i 
onödan fokuserar vi på a� köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Sunt förnu� helt enkelt. 
Kvi�on på a� det fungerar är a� vi över åren erhållit e� flertal priser för vår förvaltning och som fondbolag, bland 
annat som Årets Stjärnförvaltare, Årets Sverigefond, Läsarnas Favorit, Årets Lågriskfond och Årets Fondbolag. 
Genom a� fokusera på a� investera i bolag som vi anser är mer värda än vad som syns i kursen har vi över åren 
skapat bra avkastning i våra fonder. Vår investeringsfilosofi har legat �ll grund för vår förvaltning sedan starten 
2002. Vi arbetar med e� tydligt bolagsfokus och lägger stor vikt vid a� inte ta för stora risker. 

RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och 
minska i värde och det är inte säkert a� du får �llbaka hela det investerade kapitalet. Fonden får placera mer än 
35% av fondmedlen i obliga�oner och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller 
kommun. Informa�onsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08545 813 40 eller hämtas 
under: www.spiltanfonder.se.
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