Swedbank Robur
Corporate Bond Europe
Mix

Med mindre kurssvängningar än aktiemarknaden och med högre
förräntningstakt än traditionella räntefonder, erbjuder Corporate Bond
Europe Mix en intressant sparform på medellång till lång sikt.
Företagsobligationer kan vara bra att ha i sin portfölj när aktiemarknaden
är osäker och det finns fördelar med att investera i utländska bolag.
Genom att investera i företagsobligationer på en större marknad får din
portfölj ökad likviditet och riskspridning. Vi ser företagsobligationer som
en fortsatt intressant investering och tror framför allt på den europeiska
kreditmarknadens potentiella utveckling.

Det här är en fond för dig som:
●

Söker en investering med högre förräntningstakt och goda möjligheter till högre avkastning än traditionella räntefonder

●

Önskar investera i omsorgsfullt utvalda företagsobligationer med
både hög och låg kreditvärdighet på den europeiska marknaden

●

Har en placeringshorisont på minst 3 år

Viktig information
Historisk avkastning garanterar
inte avkastning i framtiden.
Värdet på fonder kan minska och
öka och det är inte säkert att du
får tillbaka alla pengar du satt
in. Fonder med riskklass 6-7 kan
minska och öka kraftigt i värde.
Faktablad, informationsbroschyr
och information om dina rättigheter finns på swedbankrobur.se.

Vilka bolag väljer vi?

Fonden investerar till övervägande del i företagsobligationer av både
högre kreditkvalitet (Investment Grade) och lägre kreditkvalitet (High
Yield) som handlas i Europa. Normalt består fonden av cirka hälften
Investment Grade och hälften High Yield. Durationen ligger i normalläget
mellan 1–2 år vilket gör att fonden lämpar sig väl i en marknad med
stigande räntor. Alla innehav valutasäkras till svenska kronor. Fonden
är flexibel avseende valuta, löptid och kreditrating vilket möjliggör att
förvaltarna kan röra sig relativt fritt för att maximera avkastningen. Vi
tillämpar en aktiv sektorallokering för att positionera fonden efter rådande
konjunkturcykel. Vi letar efter bolag som har en balanserad skuldsättning,
en tydlig strategi och ett gott hållbarhetsarbete med tydligt utsatta mål.
I och med att fonden investerar i både Investment Grade- och High Yield
obligationer tillgodogör den sig hela kreditteamets analyskapacitet.

Förvaltare

Fonden förvaltas av Jan Bjerkeheim och Xuli Qian
tillsammans med de övriga i Swedbank Roburs
framgångsrika kreditteam. Teamet har lång och
gedigen erfarenhet av kreditförvaltning.

Jan Bjerkeheim
I branschen sedan 2007

Läs mer om våra fonder på
swedbankrobur.se/fondlista

