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Stockholm, den 31 januari 2022 

Samm anfattning  av fonden och kommentar  om  ut-

veckl ingen  sedan m it ten av  september  2021  

Introduktion 

Credit Edge är en dagligt handlad svensk specialfond som ger exponering mot den 

europeiska företagsobligationsmarknaden. Fonden använder hävstång för att öka 

förväntad avkastning. För att begränsa sannolikheten för större kursfall anpassas 

fondens exponering dagligen efter marknadens risknivå. 

Fondens målsättning kan uppfattas som motsägelsefull. Med huvuddelen av för-

mögenheten placerad i likvida medel och obligationer med hög kreditvärdighet ska 

fonden ge en avkastning som överstiger den europeiska högränteobligationsmark-

nadens. Fonden ska också hålla en stabil risknivå och kunna handlas dagligt, även i 

perioder av hög marknadsoro, när likviditeten i marknaden är dålig. 

Per den sista januari utgjorde likvida medel eller obligationer med hög kreditvär-

dighet och låg ränterisk, cirka 89 procent av fondförmögenheten. Resterande del, 

cirka 11 procent av fonden, var köpoptioner som ger exponering mot den europe-

iska marknaden för högränteobligationer. Fördelen med att använda köpoptioner 

är att den maximala förlustrisken uppgår till optionernas premier, vilka är betydligt 

mindre än de underliggande exponeringarna. 

Att Credit Edge huvudsakligen består av nordiska lågriskobligationer, men samti-

digt ger väldigt stor exponering mot europeiska högränteobligationer (engelska 

”high-yield”), gör fonden annorlunda. Fonden kan ses som ett substitut till en trad-

itionell obligationsfond, där ränterisk i den svenska marknaden ersatts med kredi-

trisk i den europeiska marknaden. I andra sammanhang kan fonden ses som ett 

alternativ till en högränteobligationsfond. Till kostnaden av lägre avkastning i en 

svag, eller försiktigt positiv marknad, erhålls en fond som har god likviditet, stabil 

risknivå, begränsad förlustrisk och hög förväntad avkastning. 

Företagsobligationer och volatilitet 

Företagsobligationer delas in i kategorier baserat på hur riskfyllda obligationerna 

bedöms vara. Obligationer där risken för förluster är låg, får ett högt kreditbetyg 

och obligationer där risken bedöms vara hög, får ett lågt kreditbetyg.1 Betygsätt-

ningen har en avgörande betydelse för den ränta (engelska ”yield”) som obligat-

ionen kommer att betala. Företagsobligationer med lågt kreditbetyg, där investe-

raren har stor risk att förlora pengar, kommer betala en hög ränta. 

Realiserad volatilitet är ett annat riskmått som ofta används i finansiella samman-

hang. Det mäter hur mycket priset på en finansiell tillgång varierat över tiden.2 Är 

volatiliteten hög i en investering tolkas det, i allmänhet, som att risken för förluster 

är stor. 

För företagsobligationer gäller dock ofta det omvända sambandet – obligationer 

med högre kreditrisk tenderar att uppvisa en mycket lägre realiserad volatilitet än 

sådana med lägre kreditrisk. Sambandet har gällt, med några få undantag, under 

den snart 20 år långa period som Bloomberg3 publicerat daglig historik för utveckl-

ingen av krediter indelade efter kreditbetyg. Relationen är lika aktuellt idag och per 

den sista januari var den realiserade volatiliteten för amerikanska obligationer med 

det högsta kreditbetyget (”AAA”) drygt tre gånger högre än volatiliteten för obli-

gationer med det lägsta kreditbetyg (”CCC”).4 

En förklaring till fenomenet är att likviditeten i obligationer försämras med fallande 

kreditbetyg.5 Om en obligation inte handlas, ändras inte heller priset på obligat-

ionen och således blir den realiserade volatiliteten låg. Större delen av tiden kom-

mer värdet av ett sådant innehav stiga försiktigt, i takt med obligationens löpande 

avkastning. Kreditpåslaget i obligationer fungerar också som en buffert mot ränte-

 
1 Normalt är det låntagarens kreditvärdighet som bedöms, så kategoriseringen avser egentli-
gen utgivaren (”emittenten”) av skuldförbindelsen. För obligationer där särskilda tekniker har 
använt för att minska förlustrisken är det vanligt att obligationerna också betygssätts. Betygen 
fastställs av kreditvärderingsinstitut. I USA finns det totalt nio kreditvärderingsinstitut som har 
godkänts av U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). De tre största aktörerna är 
Moody’s, Standard & Poor's och Fitch Ratings, som uppskattningsvis står för cirka 95 procent 
av marknaden. 
2 Realiserad volatilitet beräknas som standardavvikelsen för de procentuella förändringarna av 
tillgångens historiska pris. Förändringarna kan beräknas för olika långa perioder, men praxis är 
att angivelsen skalas för att avse årlig utveckling. 
3 Data avser den amerikanska marknaden och Bloomberg Barclays US Corporate Index. För 
den europeiska marknaden är inte det tillgängliga dataunderlaget lika detaljerat, men samma 
fenomen kan observeras om högränteobligationer jämförs med obligationer med hög kvalitet 
(”investment grade”). 
4 Mätt för dagliga avkastningar de senaste 20 bankdagarna. 

marknadens naturliga svängningar – i perioder där marknadsräntan går upp, ten-

derar kreditpåslag att minska och vice versa.6 Obligationer med lägre kreditbetyg 

ger ett högre kreditpåslag, som därmed skapar en större buffert. 

Det är först den dagen en oväntad och negativ händelse (”marknadschock”) inträf-

far – det kan vara att en terrorattack i en storstad, att en global investmentbank 

kollapsar eller att en pandemi bryter ut – som volatiliteten i obligationer med låg 

kvalité visar sig. Chocken startar ett antal processer som samverkar till snabbt fal-

lande kurser, med en drastisk ökningen av volatilitet som följd. 

Utvecklingen för företagsobligationsmarknaden, speciellt den avseende obligat-

ioner med hög risk, kommer därför att karaktäriseras av långa perioder med låg 

volatilitet och stigande kurser samt korta, oförutsägbara, perioder av hög volatili-

tet och snabbt fallande kurser. 

I Sverige blev detta högst påtagligt i mars 2020 när den svenska företagsobligat-

ionsmarknaden plötsligt visade tecken på att den kunde gå ned. Marknadsoron fick 

investerare att sälja innehav i företagsobligationsfonder. De svenska fonderna, 

som ofta har snarlika andelsägare, blev tillsammans stora nettosäljare av företags-

obligationer. I stället för att som tidigare, handla obligationerna med varandra till 

stabila kurser, tvingades fonderna sälja innehaven med ”rabatt” till externa kö-

pare. Fondernas egna affärer bidrog således direkt till att andelskurser sjönk ytter-

ligare, vilket skapade mer oro och fortsatta utflöden. Med ökad volatilitet fick 

många svenska företagsobligationsfonder samtidigt erfara betydande utflöden re-

laterade till derivattransaktioner. Situationen blev snabbt stökig och inom loppet 

av någon vecka hade prissättningen och fondutflödet blivit så okontrollerat att ett 

stort antal fonder valde att senarelägga inlösen och försäljning av fondandelar. 

Optionsprissättning 

En köpoption är ett finansiellt instrument som ger innehavare rätten att, vid en 

eller flera tidpunkter, köpa en viss tillgång till ett förutbestämt pris. En säljoption 

är motsvarande kontrakt som ger innehavaren rätten att sälja tillgången. 

För rättigheten betalar optionsinnehavaren en premie, som ska täcka utställarens 

förväntade kostnad att hantera (engelska ”hedga”) kontraktets risk under löptiden. 

Riskhantering görs normalt genom att köpa och sälja underliggande tillgång base-

rat på dess utveckling. Går kursen på den underliggande tillgången upp kommer 

utställaren att köpa, och går kursen för den underliggande tillgången ned, kommer 

utställaren att sälja. En helt nödvändig förutsättning för att kunna riskhantera opt-

ioner är därför att den underliggande tillgången kan handlas ofta, vilket i praktiken 

betyder dagligen. Detta är orsaken till att optionskontrakt på illikvida tillgångar, 

som exempelvis skog och fastigheter, bara existerar i en extremt begränsad om-

fattning.7 

Utställaren av ett optionskontrakt kommer alltså behöva köpa när tillgången går 

upp och sälja när tillgången går ned. Denna affärsmodell – att köpa ”dyrt” och sälja 

”billigt” – medför naturligtvis förluster som måste täckas av den premie utställaren 

initialt erhöll när kontraktet såldes. Hur stora förlusterna i riskhanteringen blir, be-

ror på hur mycket och hur ofta tillgången rört sig upp och ned under löptiden. 

Detta förklarar alltså varför en optionspremie ökar dess löptid och med den under-

liggande tillgångens förväntade realiserade volatilitet. Om den underliggande till-

gången är illikvid – med stor skillnad mellan köp- och säljkurs – blir handeln ännu 

kostsammare. 

Företagsobligationer med hög kreditrisk har låg volatilitet, vilket i teorin borde 

göra sådana optioner billiga, men samtidigt är volatiliteten låg just på grund av att 

likviditeten är dålig. I perioder av hög marknadsoro, när utställaren av optionskon-

traktet har störst behov att handla underliggande obligationer, kommer dessutom 

likviditeten att vara som sämst. Sammantaget gör detta att premien för optionen 

blir så hög, att de marknadsrörelser som krävs för att kontraktet ska ge avkastning 

5 Ofta har större bolag högre kreditvärdighet än mindre bolag. Ett stort bolags obligationer ägs 
av många investerare, vilket bidrar till att göra likviditeten i värdepappret bra. Många stora 
bolag är också börsnoterade, vilket gör att marknaden får information om bolagets finansiella 
status kontinuerligt. För mindre bolag, vars aktie inte omsätts publikt, kommer eventuellt kur-
spåverkande information offentliggöras mer sällan. 
6 Att sambandet är negativt förklaras av att ränteuppgångar till stor del avspeglar marknadens 
inflationsförväntningar, som tilltar under perioder med stark ekonomisk utveckling. I dessa pe-
rioder minskar ofta förväntningarna om framtida kreditförluster, vilket leder till lägre kredit-
påslag. 
7 I den mån den här typen av kontrakt förekommer är det som köpoptioner. Eftersom en sälj-
option ökar i värde när den underliggande tillgången faller, kommer utställaren hantera risken 
genom att låna tillgången och sälja den, så kallad “blankning”. Att låna exempelvis skog, sälja 
den, för att vid en senare tidpunkt köpa tillbaka samma skog, är naturligtvis en ganska kompli-
cerad och kostsam affär. 
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blir väldigt osannolika. Utsikterna att skapa avkastning med köpoptioner i företags-

obligationsmarknaden, på det här sättet, är därför väldigt dåliga. 

Handel av fondandelar 

Fondandelar skiljer sig från de flesta andra finansiella tillgångar i det avseendet att 

köp och försäljning normalt sker till samma kurs. Fondens andelsvärde – kursen 

som en köpare erlägger och som en säljare erhåller – bestäms genom att fondens 

nettoförmögenhet delas med antalet utestående andelar. Fondens nettoförmö-

genhet fastställs i sin tur genom att varje innehav i fonden värderas till ett pris som 

ligger mitt emellan köp- och säljkurs. 

Att fondandelar handlar till en kurs är praktiskt, men baksidan av förfarandet är att 

kostnaderna för köp och försäljning till största delen belastar ursprungliga eller 

kvarvarande andelsägare. Den före detta eller blivande andelsägaren, som gör af-

fären, betalar ofta ingenting. 

Om en investerare måste köpa en obligation kommer denne normalt behöva be-

tala säljkursen. Om investeraren, å andra sidan, måste sälja obligationen kommer 

priset sannolikt bli köpkursen. Att köpa och sälja obligationer med dålig likviditet 

kan därför kosta flera procent av likvidbeloppet. 

En andel i en fond, som äger samma illikvida obligationer, kan alltså normalt hand-

las dagligt till en ”mittkurs”. Att köpa en fondandel den ena dagen, för att sälja 

samma andel nästkommande dag, kostar i praktiken bara en dags förvaltningsav-

gift.8  

Optionsmandatet 

Att högränteobligationer, med hög förväntad avkastning, oftast har låg volatilitet 

är den grund som optionsmandatet i Credit Edge vilar på. Utmaningen är att trad-

itionella optioner på högränteobligationer är kostsamma, tros att volatiliteten är 

låg. 

Lösningen som Credit Edge implementerat har tillhandahållits av fondindustrin 

själv. I stället för att göra optionskontrakt på högränteobligationer, använder man-

datet optioner som refererar dagligt handlade europeiska högränteobligationsfon-

der. I syfte att skapa en indexnära exponering och för att minimera fondspecifika 

risker, görs optionskontrakten på portföljer av fonder. 

För att hantera problematiken med kraftigt varierande realiserad volatilitet, refe-

rerar optionerna inte portföljen av fonder direkt. I stället ger optionerna expone-

ring mot en regelbaserad investeringsstrategi i portföljen av fonder. Det enda syf-

tet med strategin är anpassa storleken av fondportföljen så att volatiliteten hålls i 

närheten av en fastställd nivå. Modellen, som justeras dagligen, kommer att ge 

stor exponering i perioder av låg volatilitet (då högränteobligationsmarknaden ofta 

går upp) och låg exponeringen i perioder av hög volatilitet (då högränteobligat-

ionsmarknaden ofta går ned). Justeringen minskar drastiskt optionsutställarens 

risk, att volatiliteten i fondportföljen blir hög. Den minskade osäkerheten för ut-

ställaren reducerar optionernas premier och skapar därmed större hävstång i opt-

ionsmandatet. 

Portföljen består idag av tio olika optionskontrakt med löptider som är jämnt för-

delade mellan ett och fem år. Förvaltarna av Credit Edge konstruerar kontrakten 

baserat på en omfattande kvantitativ analys. Syftet med analysen är att skapa kon-

trakt som ger maximal förväntad avkastning relativt det pris som kontraktet har. 

Optimeringen beaktar således både förväntad avkastning för den underliggande 

investeringsstrategin som kostnaden för att implementera strategin med optioner. 

Kontrakten riskhanteras av globala investmentbanker som, i sin tur, kommer att 

handla andelar i de underliggande fonderna. 

Räntemandatet 

Syftet med mandatet är att förvalta det kapital, som inte används av optionsman-

datet, till mycket låg risk. Portföljens förväntade bidrag till fondens totala avkast-

ning och volatilitet är lågt. Per den sista januari var portföljens sammanviktade kre-

ditbetyg AA- enligt Standard & Poor’s. Samtidigt var ränterisken, mätt som durat-

ion, knappt 8 månader. 

Fonden sedan start 

Credit Edge har konstruerats utifrån observationen att högränteobligationsmark-

naden oftast går upp under mycket låg volatilitet och att dessa uppgångar, vid obe-

räkneliga tillfällen, bryts av kraftiga nedgångar. Att anpassa exponeringen efter 

 
8 Vissa fonder kommer, de dagar som fonden har tillräckligt stora in- eller utflöden, att justera 
andelsvärdet i syfte att låta de andelsägare som skapar flödet, kompensera fonden för de kost-
nader som dessa affärer orsakar. Den justering som normalt tillämpas kallas för ”partial swing-
pricing” och innebär att andelsvärdet justeras upp eller ned med fastställda procentsatser. Den 

volatilitet har historiskt varit en strategi som givit en hög riskjusterad avkastning. 

Samtidigt gör riskjusteringen det möjligt för fonden att utnyttja marknadens låga 

volatilitet och skapa kostnadseffektiv exponering genom optioner. 

Investeringsstrategin i fonden är till stora delar regelbaserad. Därför går det att 

utvärdera många av fondens egenskaper genom att simulera dess historiska resul-

tat.9 Baserat på den analysen har förvaltningsstrategin goda förutsättningar att 

uppfylla de ursprungliga målsättningarna för fonden avseende avkastning, kon-

stant volatilitetsbidrag och begränsningar av större nedgångar. 

Fonden lanserades i juli 2018 och dess förmögenhet har växt kraftigt från låga ni-

våer. Coronautbrottet i mars 2020 blev en tydlig demonstration av hur väl risk-

justeringsmekanismen i optionsmandatet fungerar i perioder av mycket hög mark-

nadsoro. Det faktiska utfallet hade många likheter med det simulerade resultatet 

för hur fonden utvecklats under finanskrisen år 2008 till 2009. Även om fonden 

gick ned, kunde nedgången begränsas. Samtliga riskjusterade referensportföljer 

har sedan start gått bättre än index till en klart lägre risk. 

Samtidigt som riskjusteringen gör fondens volatilitet kontrollerad kan hävstången 

komma att förstärka mindre nedgångar, som inte är förknippade med en högre 

volatilitet. Mindre nedgångar, som sker under lång tid och låg volatilitet, kan 

komma att ge en snarlik kurspåverkan på Credit Edge som drastiska nedgångar 

som sker under hög volatilitet. Sedan starten för fonden har detta skett under hös-

ten 2018 och under perioden som började i mitten av september 2021. När fon-

dens historiska utveckling simulerats kunde liknande utveckling observeras under 

exempelvis år 2014 och under början av år 2016. 

Den europeiska företagsobligationsmarknaden har väsentligt mycket bättre likvi-

ditet än den nordiska. Vanliga dagar kommer därför Credit Edge svänga mycket 

mer än den fond som huvudsakligen äger nordiska företagsobligationer. 

År 2019 var utvecklingen för Credit Edge bland de högsta för svenska företagsob-

ligationsfonder. I mars 2020 lyckades fonden parera nedgången i samband med 

Coronapandemin bättre än de flesta andra företagsobligationsfonder. År 2021 var 

utvecklingen för den allmänna andelsklassen, trots den nedgång som skedde un-

der det sista kvartalet, rankad som 16 av de cirka 130 fondandelar som ingår i 

samma kategori på Morningstar. 

Fonden har, trots detta, sedan start inte lyckat att leverera den målsatta avkast-

ningen. Den simulerade utvecklingen för en fullt investerad fond, under samma 

period, hade utvecklats ungefär som den europeiska högränteobligationsmark-

naden. Den främsta orsaken till att Credit Edge inte uppnått sin målakastning kan 

därför härledas till att fondens exponering inte har varit tillräckligt stor. Detta beror 

på att optionsportföljen har byggts upp successivt och att större inflöden i fonden 

tillfälligt minskat optionsmandatets andel av förmögenheten. Uppgångarna både 

år 2019 och 2020 blev därför mindre än förväntat, samtidigt har detta bidragit till 

att nedgången både år 2018 och 2022 reducerades. 

Även om Credit Edge hade varit fullinvesterad skulle perioden från fondens lanse-

ring i juli 2018 till den sista januari gett en låg avkastning, sett ur ett historiskt per-

spektiv. Orsaken till detta är komplex men förklaras i första hand av att den under-

liggande högränteobligationsmarknadens avkastning har varit svag och bara upp-

gått till knappt 3 procent per år. Riskjusteringen har över lag fungerat bra men har 

påverkats negativt av att återhämtningen under hösten år 2020 var förknippad 

med relativt hög volatilitet. En annan negativt bidragande orsak var att nedgången 

under hösten år 2021 skedde under låg volatilitet. Huruvida detta beror på att 

högränteobligationsmarknadens tidigare sätt att fungera förändrats, eller om det 

bara är konsekvenser av olyckliga statiska utfall, är svårt att svara på. 

De antaganden som ligger till grund för förvaltningen av fonden är fortsatt des-

amma. Förutsättningarna att uppnå fondens långsiktiga målsättning bedöms där-

för vara lika goda som tidigare. 

Utvecklingen sedan mitten av september 2021 

Credit Edge har sedan toppen den 16 september fram till den sista januari fallit 

med cirka 5,8 procent. Detta har skett samtidigt som index för europeiska högrän-

teobligationer (Markit iBoxx EUR Liquid High-Yield Index) gått ned cirka 2,0 pro-

cent. Räntemandatet har under perioden givit ett försumbart avkastningsbidrag 

och förvaltningsavgifter har påverkat den allmänna andelsklassen med cirka 0,4 

förväntade extrakostnaden för detta, i exemplet, är dock försumbar i relation till förvaltnings-
avgiften. Ett fåtal svenska fonder har på senare tid infört en liknande modell. Justeringen in-
nebär att handel vissa dagar inte sker till fondandelsvärdet utan till en justerad kurs. 
9 Den simulerade utvecklingen återfinns i presentationen ”Credit Edge - Sammanfattning - 
20210131”. 
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procent. De resterande cirka 5,4 procent förklaras alltså av utvecklingen för opt-

ionsmandatet. 

De underliggande fondportföljerna har i genomsnitt fallit 2,4 procent, vilket är nå-

got mer än index. Nedgången har varit förknippad med en låg volatilitet som, ge-

nom riskjusteringsmekanismen, inneburit att investeringsstrategierna har haft stor 

exponering som förstärkt nedgången. 

De riskjusterade portföljerna har i snitt gått ned cirka 3,8 procent under perioden. 

Credit Edge har samtidigt haft en exponering (”delta”) som i genomsnitt uppgått 

till cirka 140 procent. Sammantaget förklarar utvecklingen för de riskjusterade 

fondportföljerna och optionsmandates exponering cirka 5,3 procentenheter av 

nedgången. Den resterande nedgången, på knappt 0,2 procentenheter, avser hu-

vudsakligen kostnader för optionskontrakten i form av minskat tidsvärde. 

I ett scenario där den europeiska högränteobligationsmarknaden fortsätter att ut-

vecklas negativt, utan att någon ordentlig volatilitet skapas, kommer Credit Edge 

fortsätta utvecklas dåligt i både absoluta termer och relativt den europeiska mark-

naden för högränteobligationer. Skulle marknaden röra sig sidledes, utan några 

större svängningar, kommer sannolikt Credit Edge ha svårt att skapa någon högre 

avkastning. 

Under januari har exponeringen fonden haft mot den europeiska högränteobligat-

ionsmarknaden minskats med cirka 75 procentenheter, mätt i relation till fondens 

förmögenhet. Exponeringen kommer snabbt att justeras ned ytterligare om vola-

tiliteten tilltar. I det här scenariot blir Credit Edge mindre riskfylld samtidigt som 

traditionella fonder, med exponering mot högränteobligationer, blir mer riskfyllda.  

Ytterligare information 

Frågor om fonden besvaras i första hand av Emil Nordström som är ansvarig för-

valtare fonden, via e-post emil.nordstrom@nordiccross.com eller per telefon 076–

129 64 02. 

Viktig information 

Investeringar i fonder är förknippade med ett flertal risker. Historisk avkastning är 

ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonder kan både 

öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 

kapitalet. Fonden Credit Edge förvaltas av CAAM Fund Services AB under varumär-

ket Nordic Cross. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare 

av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden får använda derivat. För mer in-

formation som fondbestämmelser, fullständig informationsbroschyr, fondfaktab-

lad, årsberättelse och halvårsredogörelse se www.nordiccross.com. 


