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Emittent Portföljvikt Yield

SGL INTERNATIONAL AS 6,2 % 9,8 %

HUMBLE GROUP AB 5,5 % 12,4 %

ESMAEILZADEH HOLDING AB 5,2 % 15,4 %

SOLIS BOND CO DAC 4,4 % 11,1 %

BICO GROUP AB 4,1 % 14,2 %

VNV GLOBAL AB 3,9 % 10,2 %

INTRUM AB 3,7 % 9,0 %

AZERION HOLDINGS BV 3,6 % 12,1 %

Tvåsiffrig avkastning!
Efter ett mycket svagt 2022 för den nordiska högräntemarknaden är det upplagt

för ett positivt 2023. Med Vingas yield på 13,3%, och där en mild lågkonjunktur

är det mest sannolika scenariot, kommer fler snart upptäcka uppsidan i den

nordiska högräntemarknaden. Vingas yield ligger 5,8 procentenheter över den

europeiska högräntemarknaden. Det blir svårt för andra tillgångsklasser och

marknader att slå Vinga och den nordiska högräntemarknaden under 2023.
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AVKASTNING – DECEMBER 2022

+1,09%

AVKASTNING – 2022

-8,56%

AVKASTNING – 1 ÅR

-8,56%
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År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD

2022 0,06 % -1,72 % 0,09 % 0,53 % -1,27 % -3,88 % -0,23 % +0,40 % -3,12 % -0,98 % +0,25 % +1,09 % -8,56 %

2021 0,89 % 0,85 % 0,86 % 0,94 % 0,20 % 0,73 % 0,77 % 0,71 % 0,38 % 0,34 % 0,01 % 0,46 % 7,39 %

2020 - - - - - - -1,17 % 1,60 % 0,51 % 0,11 % 1,16 % 0,42 % 2,63 %

/ STÖRSTA INNEHAVEN /

Inflationen har fortsatt att falla under december och den globala

inflationstoppen ligger sannolikt bakom oss. Samtidigt planar

inköpschefsindex i Eurozonen ut och den amerikanska

arbetsmarknaden fortsätter att imponera med att skapa nya jobb

trots stora räntehöjningar från den amerikanska centralbanken.

Det mest sannolika scenariot för 2023 är en mild lågkonjunktur.

De stora räntehöjningarna kommer att kyla av ekonomin men

eftersom arbetslösheten är låg kommer konsumtionen och

bostadspriserna att plana ut redan under första halvan av 2023.

/ VÄRDEUTVECKLING SEDAN START /

Under december adderade vi Balder och Fortaco Group

samtidigt som vi tog vinst på Storebrand och Global Agrajes.

Efter att Balder tog in nytt eget kapital för att köpa tillbaka sin

hybridobligation med återköpsdatum i mars valde vi att köpa

Balders längre hybridobligation till pris 71 och yield 15%. Global

Agrejes som producerar konstgödsel har gynnats mycket under

2022 och vi valde att sälja obligationen nära par. Finska

industrikoncernen Fortaco har handlat ner och vi kom över en

post till pris 95,25 (yield 10,5%). Vingas ESG profil har stärkts, det

genomsnittliga betyget har gått upp från 48,6 till 49,9.

/ KOMMENTAR - DECEMBER /

/ FRAMTIDSUTSIKTER /



/ SEKTORFÖRDELNING /

/ FONDFAKTA /

Typ: UCITS fond

Handel: Daglig handel och prissättning

Valuta: SEK och EUR

Riskklass: 3 av 7

Fast avgift

Klass A: 1,25% (minsta investering 100 SEK)

Klass B: 0,65% (minsta investering 5 MSEK)

Klass C: 1,25% (minsta investering 10 EUR)

Klass D: 0,65% (minsta investering 0,5 MEUR)

Resultatbaserad avgift: 20% över OMRX T-BILL +2%

Fonden är aktivt förvaltad, vilket innebär att förvaltarna väljer ut
obligationer på sina egna meriter efter noggrann analys av

respektive företag och marknad. Fonden handlar huvudsakligen

obligationer utgivna av nordiska företag och vänder sig till
investerare som har en placeringshorisont om 2-3 år.

Huvudinriktningen är företagsobligationer i högräntesegmentet

(”high yield”) med lägre kreditrating, men fonden kan även
placera i instrument med högre kreditrating samt i instrument
utan kreditrating. Minst 70 procent av fondens kapital ska vara

investerat i företagsobligationer och förvaltarna kan använda sig
av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning samt för att

reducera oönskad risk.

Fondens målsättning är att uppnå en god kapitaltillväxt som över
en tidsperiod på 3 år överträffar utvecklingen för fondens

jämförelseindex, OMRX T-BILL +2 procentenheter per år.
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/ ESG SCORE /

/ FÖRFALLOPROFIL /

ESG score är baserat på en fundamental ESG analys och ESG scoring metodologi från 

SustainAX. ESG analysen är en viktig variabel i investeringsbeslutens riskintegrering. En 

låg ESG risk reflekteras med ett högt ESG score och intervallet är 0-100. Genomsnittet 

för november hamnade på 49,9.

10,7%

9,0%

8,9%

8,6%

8,4%

7,6%

6,7%

5,3%

4,9%

4,7%

4,6%

4,5%

4,1%

3,6%

2,2%

1,5%

1,3%

1,0%

0,7%

1,7%

Fo od & Bever age

Investmen t Comp any

Power G ener ation

Finan cial Serv ices

Real Estate

Ind ust rial Oth er

Transpo rtat ion  & Lo gistics

Renewable Ener gy

So ftwar e & Services

Travel & Lo dging

Con su mer F in ance

Retail - Con sume r Discretion ary

Medical Equip /  Devices Man ufactur in g

Hardware

Health  Car e Facilitie s &  Ser vices

Ed ucationa l Se rvices

Homebu ilder s

Airline s

Aut o Part s Manu fact uring

Cash

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cash

In progress

<30

30-40

40-50

50-60

60-70

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cash

<1 yrs

1-2  yrs

2-3  yrs

3-4  yrs

4-5  yrs



www.vingacorporatebond.se

+46 (0) 707-361253
info@vingacorporatebond.se


