
      Credit Edge
Fonden per den 29 april 2022 (samtliga diagram avser andelsklass Credit Edge (Klass A))

Investeringsstrategi Fondfakta
Etableringsdag 2 juli 2018 Risk/avkastningsindikator
Legal struktur Svensk specialfond
Förvaltare Emil Nordström, Magnus Nilsson och

Fredrik Tauson
Valuta Svenska kronor
Fondförmögenhet 286.45 Mkr
ISIN A: SE0011204643, B: SE0011204650

Kursutveckling Realiserad volatilitet

Klass Kurs Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start Klass Senaste Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start
A 96.79 -2.94% -9.61% -3.54% -7.22% -9.76% -9.71% -1.02% -0.84% Credit Edge (Klass A)2.43% 1.89% 3.31% 2.72% 3.63% 3.24% 2.59% 2.50% 2.27%
B 97.57 -2.93% -9.53% -3.50% -7.16% -9.65% -9.50% -0.80% -0.63% Credit Edge (Klass B)2.42% 1.89% 3.30% 2.72% 3.63% 3.24% 2.58% 2.50% 2.25%

Maximalt värdetapp Allokering till fondens huvudmandat

Optionsmandat ("OM") Räntemandat ("RM")

Emittent Andel     Betyg* Tillgångsfördelning
94.1% - Kassa 7.0%
0.0% 0.00% Obligationer 87.1%
0.0% 0.00% Kreditbetyg
0.0% 0.00% Genomsnitt #DIV/0!
0.0% 0.00% Lägst BBB 0.0%
0.0% 0.00% Saknar betyg 94.1%
0.0% 0.00% Övrigt
0.0% 0.00% Duration 0.6 år
0.0% 0.00% Ränta 0.73%
0.0% 0.00% Antal innehav (emittenter) 22 (1)

94.1%

Förvaltarkommentarer (redovisade i omvänd kronologisk ordning)

Viktig information och noter

0

Marknadsvärde Exponeringsbelopp

Credit Edge är en dagligt handlad fond som ger exponering mot den europeiska företagsobliga-
tionsmarknaden. Fonden använder hävstång för att öka förväntad avkastning och daglig risk-
justering för att begränsa sannolikheten för större kursfall. Genom fondens optionsbaserade 
konstruktion kommer en betydande del av förmögenheten över tid vara likvida medel eller 
obligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk. Dessa snabbt omsättningsbara tillgångar 
möjliggör kortsiktiga positioner i obligationer som av någon anledning drabbats av omotiverade 
kursfall. Målsättning är att fonden, efter avgifter, ska ge en avkastning på sex procent per år.

Tabellen redovisar senaste andelskurser samt utvecklingen för olika perioder som slutar 29 april 
2022. Perioder längre än 12 månader avser årlig avkastning.

Volatilitet beräknat för 20 dagar (252 dagar/år). Tabellen redovisar senaste nivåer och medelvärden för 
perioder som slutar den 29 april 2022. Stapeldiagram avser medelvärde per månad.

Maximalt värdetapp sedan den 11 juli 2018. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från 
den tidigare högsta uppnådda nivån.

Mandatens marknadsvärde och exponeringsbelopp* i relation till fondförmögenheten. 
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100.0% 180.8%

Det genomsnittliga exponeringsbeloppet per kalendermånad angivet i relation till 
fondförmögenheten. Den 29 april 2022 var exponeringsbeloppet c:a 86.7% av 
fondförmögenheten.

Emittentexponering och durationsmått avser den totala fondförmögenheten. De tio största 
motparterna utgör 94.1% av fondförmögenheten.

[7 aug] Efter att Credit Edge fyllde tre år i juli så belönade Morningstar fonden med fyra stjärnor i sin ranking.  [30 dec] Namnen "Markandsmandat" och "Taktiskt mandat" ändras till  "Optionsmandat" 
respektive "Räntemandat" för att bättre beskriva de investeringar mandaten gör. [17 dec] RM säljer obligationen emitterad av Vattenfall med anledning av den ESG-analys förvaltaren gjort av bolaget. 
[31 aug] Under augusti har merparten av de positioner som initierades under marknadsoron i april avvecklats i takt med att likviditetspremien har minskat. Kreditpåslaget på högt ratade 
företagsobligationer (IG) i Norden har nu i princip återgått till nivåer som rådde innan virus utbrottet. Äldre kommentarer återfinns i tidigare rapporter.

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. Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som 
överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida 
www.caamfundservices.se. *I exponerings-beloppet har optioner konverterats till motsvarande positioner i underliggande tillgångar.  *Kreditbetyg avser en sammanvägning av ett innehavs kreditbetyg från Moody's 
Investors Service, Standard & Poor’s och Fitch Ratings. Saknar innehavet kreditbetyg och värdepappret  inte är en hybridobligation har, i förekommande fall, låntagarens kreditbetyg använts. Betyget är angivet enligt 
Standard & Poor’s skala.
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      Credit Edge
Mandaten per den 29 april 2022

Fondens mandat Förkortningar i denna rapport
EB Optionsmandatets exponerings- RV Det kapitalviktade realvärdet i 

belopp*. optionsmandatets portfölj av optioner.
Fonden Fondens hypotetiska kurs före Start Den 11 juli 2018 som var första

förvaltningskostnader. dag som NAV-kurs publicerades för
OM Optionsmandatet i fonden. andelsklass Credit Edge (Klass A).
RM Räntemandatet i fonden. TV Det kapitalviktade tidsvärdet i 

optionsmandatets portfölj av optioner.

Kursutveckling Realiserad volatilitet

Senaste Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start Senaste Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start
Fonden 102.33 -2.86% -9.31% -3.38% -6.98% -9.30% -8.40% 0.35% 0.60% Fonden 2.44% 1.89% 3.31% 2.72% 3.63% 3.24% 2.62% 2.53% 2.30%
OM 100.93 -2.65% -8.63% -2.78% -6.29% -8.66% -7.68% -0.12% 0.24% OM 2.22% 1.82% 3.19% 2.55% 3.48% 3.14% 2.56% 2.47% 2.16%
RM 101.40 -0.22% -0.74% -0.61% -0.74% -0.70% -0.77% 0.47% 0.36% RM 0.57% 0.61% 0.50% 0.68% 0.59% 0.44% 0.34% 0.41% 0.54%

Maximalt värdetapp Optionsmandatets storlek

Senaste Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start Senaste Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start
Fonden -11.6% -11.6% -11.6% -11.6% -11.6% -11.6% -11.6% -11.6% -11.6% OM 5.9% 7.2% 9.2% 7.4% 8.0% 10.5% 12.3% 10.8% 9.3%
OM -11.0% -11.0% -11.0% -11.0% -11.0% -11.0% -11.0% -11.0% -11.0% RV 3.5% 4.8% 7.0% 4.8% 5.6% 8.5% 10.6% 8.2% 5.6%
RM -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% -0.8% -1.0% -1.5% TV 2.4% 2.4% 2.3% 2.6% 2.5% 2.0% 1.7% 2.6% 3.7%

Korrelation mellan mandaten Exponering från optionsmandatet

Senaste Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start Senaste Apr 2022 2 m 3 m 6 m 1 år 2 år Start
Korr. 0.27 -0.07 0.07 0.10 0.12 0.10 0.03 -0.01 0.02 EB 86.7% 79.6% 99.8% 61.1% 68.1% 118.5% 162.4% 139.6% 118.8%

Viktig information och noter
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. Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som 
överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida 
www.caamfundservices.se. *I exponeringsbeloppet har optioner konverterats till motsvarande positioner i underliggande tillgångar. **Ränta-på-ränta-effekter och diversifieringsvinster gör att fondens avkastning och 
volatilitet avviker från summan av mandatens bidrag.
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Optionsmandatet är en kvantitativt förvaltad portfölj av köpoptioner som ger exponering mot den 
europeiska högränteobligationsmarknaden. I perioder av låg volatilitet kommer portföljen skapa 
en mycket stor exponering med en liten del av fondens förmögenhet. Ökar marknadsrisken 
kommer portföljens exponering automatiskt att reduceras. Räntemandatet består av fondens 
övriga kapital som i normalläget förvaltas i en portfölj bestående av kassa och obligationer med 
mycket god likviditet och hög kreditvärdighet. Dessa snabbt omsättningsbara tillgångar möjliggör 
kortsiktiga positioner i obligationer som av någon anledning drabbats av omotiverade kursfall.

Tabellen redovisar aktuella kurser samt utvecklingen för olika perioder som slutar 29 april 2022. 
Perioder längre än 12 månader avser årlig avkastning.**

Volatilitet beräknat för 20 dagar (252 dagar/år). Tabellen redovisar senaste nivåer och medelvärden för 
perioder som slutar den 29 april 2022. Stapeldiagram avser medelvärde per månad.**

Maximalt värdetapp för fonden och respektive mandat sedan start. Tabellen redovisar senaste 
nivåer och största värdetappen för perioder som slutar den 29 april 2022.

Optionsmandat uppdelat i real- och tidsvärde, angivet i relation till fondförmögenheten. Tabellen 
redovisar senaste nivåer och medelvärden för perioder som slutar den 29 april 2022.

Korrelationskoefficienten för dagsavkastningar från mandaten beräknat för 20 dagar. Tabellen 
redovisar senaste nivån och medelvärden för perioder som slutar den 29 april 2022.

Exponeringsbeloppet* angivet i relation till fondförmögenheten. Tabellen redovisar senaste nivån 
och medelvärden för perioder som slutar den 29 april 2022.
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      Credit Edge
Innehaven per den 29 april 2022

Fondens innehav Optionsmandat Räntemandat
Storlek 16.83 Mkr Storlek 269.62 Mkr
Andel av fondförmögenheten 5.9% Andel av fondförmögenheten 94.1%

Kreditbetyg* AA
Löptid 2.7 år Duration 0.6 år
Realvärde 3.5% Ränta 0.73%
Antal kontrakt 10 Antal innehav (emittenter) 22 (20)

Låntagare Kreditbetyg

Duration Räntenivåer

Länder Innehaven med lägst eller inget kreditbetyg

Namn Andel   Betyg* Hybrid Duration Ränta
0.4% BBB- Ja 0.17 1.71%
3.7% BBB Nej 0.13 3.47%
1.8% BBB Nej 0.08 1.34%
4.9% A- Nej 0.12 0.33%
3.5% A- Nej 0.10 0.36%
3.2% A- Nej 0.07 1.90%
4.5% A Nej 0.10 0.24%
1.7% A Nej 0.13 0.33%
2.9% AA+ Nej 0.06 0.14%
1.7% AA+ Nej 0.57 0.72%

28.4%

Duration och ränta för innehaven i räntemandatet Löptid och realvärde för köpoptionerna i optionsmandatet

Viktig information och noter

DNB Bank ASA FRN EMTN Sen Sub Reg S 20/28.05.30
SBAB Bank AB FRN EMTN Ser 6683 Sen Reg S 17/08.06.22
Lansforsakringar Bank FRN MTN Ser 798 Sen 17/20.06.22
Gothenburg (City of) FRN EMTN Ser 2020-1 Sen 20/25.02.27
Specialfastigheter Sverige AB 0.625% Ser 209 Sen 17/28.11.22

Telia Co AB Step-up FRN Sub Reg S 17/04.10.77
Storebrand Livsforsikring AS FRN 20/19.06.50
SBAB Bank AB FRN EMTN Sub 20/03.06.30
Electrolux AB FRN EMTN Tr 1 Ser 55 Sen Reg S 19/17.06.22
Willhem AB FRN Ser 113 16/08.06.22

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. Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som 
överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida 
www.caamfundservices.se.*Kreditbetyg avser en sammanvägning av ett innehavs kreditbetyg från Moody's Investors Service, Standard & Poor’s och Fitch Ratings. Saknar innehavet kreditbetyg och värdepappret inte är en 
hybridobligation har, i förekommande fall, låntagarens kreditbetyg använts. Betyget är angivet enligt Standard & Poor’s skala.
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Optionsmandatet består av köpoptioner som ger exponering mot den europeiska högränte-
obligationsmarknaden. Mandatet köper kontrakt med lång löptid i syfte att reducera den årliga 
kostnaden för portföljen. Optionerna är utställda av globala investmentbanker. Räntemandat 
består av likvida medel och obligationer med mycket hög kreditvärdighet. I normalläget är ränte- 
och valutarisker i mandatet små samtidigt som likviditeten är mycket god.

Angivelser i denna rapport avser, om inget annat anges, medelvärden baserade på marknadsvärde.

Räntemandatets innehav indelande efter emittenten eller låntagarens hemvist. Räntemandatets tio största innehav, exklusive kassa, som har lägst eller inget kreditbetyg*.

81.8%

(Sverige)

Genomsnittlig duration och räntenivå för innhaven i mandatet indelade efter kreditbetyg. Arean 
representerar innehavens marknadsvärde som andel av fondförmögenheten.

Strategiutveckling ("moneyness") och löptid (till förfallodagen) för köpoptionernerna i mandatet. 
Arean representerar optionernas marknadsvärde som andel av fondförmögenheten.

Räntemandatets innehav indelande efter duration. Räntemandatets innehav indelande efter räntenivå ("yield to maturity").

0.6 år 0.73%

(sammanviktat) (sammanviktat)

Räntemandatets innehav indelande efter emittent/låntagare. Fondens kassa utgör 7.0% av 12.0% 
i kategorin 'Bank'.

Räntemandatets innehav indelande efter kreditbetyg*. 'NR' innebär att kreditbetyg saknas.

94.1% AA
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