Carlsson Norén Yield Opportunity – Mars 2019
Carlsson Norén Yield Opportunity är en för den svenska marknaden unik fond som inriktar sig på instrument som befinner sig mellan
obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur. Fokus ligger på stabila bolag med kassaflöden, där fonden får en högre avkastning
genom att välja instrument med lägre prioritet i balansräkningen såsom hybridobligationer och preferensaktier. Fonden kan även investera
i konvertibler och i CLOs (värdepapperiserade krediter vars avkastning beror av en underliggande portfölj av företagslån).
Under mars har vi tagit hem vinster i flera innehav som utvecklats mycket starkt, och istället investerat selektivt i bankhybrider och
svenska och amerikanska preferensaktier för att höja portföljens förväntade avkastning. Fondens avkastning under månaden blev +0,79%
och sedan årsskiftet är avkastningen +3,19%.
Marknaden utvecklades fortsatt väl under mars. Index för amerikanska preferensaktier steg med 1,0%, AT1-obligationer steg med 0,6%,
medan konvertibler och leveraged loans sjönk med 0,4% respektive 0,7%. Avkastningen gynnades av stigande börser och fallande räntor,
medan kreditspreadarna var i stort sett oförändrade. Inom svenska banksektorn var det mycket turbulent kring Swedbank efter nya
avslöjanden om penningtvätt vilket ledde till dramatiska fall för aktien, och även bankens obligationer påverkades. Emissionsaktiviteten
var relativt hög och bland andra Nordnet, Resurs Bank, Jyske Bank och Collector emitterade hybridobligationer.
/Magnus Dahlgren
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PLACERINGSINRIKTNING
Carlsson Norén Yield Opportunity är en aktivt förvaltad specialfond som eftersträvar en ränteliknande avkastning genom att inrikta sig mot investeringar i
instrument som till sin karaktär befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, till exempel konvertibler och andra
hybridobligationer, obligationer med evig löptid (perpetuals), samt preferensaktier. Fonden kan använda derivat eller belåning för att uppnå en hävstång
på maximalt 1,5 gånger, men tar inga nettokorta positioner. Fondens målsättning är att över tiden uppnå en avkastning som väsentligt överstiger OMRX
Treasury Bill Index jämte ett tillägg, beräknat på årsbasis, om 2 procent.
HUR INVESTERA I FONDEN

•

KONTAKT

Kontoret
Tel 031-280701
Fyll i och signera teckningsanmälan, som kan laddas ner från
Magnus Dahlgren
Tel 072-5042030
magnus@carlssonnoren.se
www.carlssonnoren.se. Skicka undertecknad teckningsanmälan
Fredrik Carlsson
Tel 0706-929045
fredrik@carlssonnoren.se
tillsammans med kopia på legitimation till fondbolaget.
• Sätt in det tecknade beloppet på fondens konto, angivet på
teckningsanmälan.
• Fonden kan även tecknas via Nordnet.
Denna information är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av Carlsson Norén Asset Management att förvärva andelar i Fonden.
Carlsson Norén Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.
Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Fonden och de risker som är förknippade
därmed.

