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Impactfonden

Impactfonden är en högräntefond som bara investerar i hållbara obligationer. Fonden
följer definitionen att en hållbar obligation har granskats av en oberoende firma inom ESG-
analys och kategoriserats enligt ICMA (International Capital Market Association) som grön,
social, hållbar eller hållbarhetslänkad. Gröna obligationer ska vara miljömässigt hållbara
enligt EU:s gröna taxonomi. Emittenten har genomgått vår investeringsprocess vars syfte är
att granska att avsikten med finansieringen inte bryter mot några av FN:s 17 globala mål.
Därtill ska investeringen främja Fondens syfte vilket avseende gröna obligationer generellt
är att begränsa klimatförändringar, arbeta för energieffektivitet och premiera
miljöprestanda och avseende sociala obligationer att främja socialt välbefinnande. Fonden
följer PRI:s (Principles for Responsible Investment) ambitionsprinciper.

Hållbarhet

Det årliga världsekonomiska toppmötet (World Economic Forum) hölls i Davos 16-20
januari. Temat var ”Cooperation in a Fragmented World” och samlade över 2500 politiker,
representanter från näringslivet samt forskare. Fokus på agendan var miljö- och
klimatomställning där ny forskning kräver kraftfullare hantering i att begränsa
uppvärmningen mot 1,5 grader, som Parisavtalet föreskriver, för att undvika att
klimatsystemets trösklar överskrids.

Forumets seminarietalare Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet som är ett av
Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning, kommenterade
att "vi tar kolossala risker med framtiden för civilisationen på jorden (...)". I deras senaste
analys framgår det att flera ”tipping points” (klimatsystemets trösklar) kommer att utlösas
vid dagens uppvärmning på runt 1,5-2 grader. Vid 1,5 graders uppvärmning, som är det
bästa vi anses kunna sträva mot, ökar sannolikheten från att fem trösklar kommer
överskridas till att de sannolikt överskrids. Ett exempel på ”tipping point” är den irreversibla
smältningen av Grönlands istäcke. Det kalla sötvatten som släpps ut bromsar den stora
cirkulationen i Atlanten.

Kreditmarknaden

Kreditmarknaden har nu till fullo prisat in en höjning av styrräntan till 3,25 procent under
våren fördelat till 50 punkters höjning den 9 februari och 25 punkters höjning den 26 april.
Detta kommer påverka Fonden positivt då alla rörliga obligationer med Stibor som
räntebas kommer att erhålla högre kupongräntor när Stibor stiger visavis styrräntan. Dock
sker detta på bekostnad av emittenternas resultat vilket ökar kreditrisken och deras
möjligheter att refinansiera sina lån till förmånliga villkor. Detta påverkar främst
fastighetsbolagen vilka generellt har en hög belåning och där många emittenter är
beroende av en välfungerande obligationsmarknad.

Det mest fördelaktiga för kreditmarknaden vore en snar nedgång i inflationen följt av
indikationer från Riksbanken att man ser avvaktande på ytterligare styrräntehöjningar, efter
den väntade höjningen i april. Skulle därtill den väntade lågkonjunkturen under 2023
stanna mellan 0 – 1 procents nedgång, vilket många makroanalytiker nu börjat tro, så skulle
det ge en nästan häpnadsväckande rebalansering av inflation och ekonomi.

Recession

Den 30 januari kom BNP-statistik för Sverige från SCB som visade på en kontraktion av den
svenska ekonomin med -0,6 procent under det fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan.
Analytikernas förväntningar var en tillväxt på 0,2 procent och således klart optimistiska.
Avvikelsen kan till viss del förklaras av att SCB reviderat ner tillväxten för oktober och
november. Rimligen har den höga inflationen (KPI 12,3 procent i december) påverkat
konsumtion under det fjärde kvartalet och rimligen kommer denna trend fortgå så länge
inflationen kvarstår långt över trend. Riksbanken kan nu komma att behöva skruva ner sin
BNP-prognos för 2023 från tidigare -1,0 procent, men så länge inflationen är obesegrad
tror vi inte att Riksbankens kommer att ändra räntehöjningscykel. Vi gör således bäst i att
förbereda oss på att det fjärde kvartalets ekonomiska kontraktion kommer att följas av ett
svagare första kvartal och därmed är kriterierna uppfyllda för en recession.
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10 STÖRSTA 
INNEHAV (%)

MIDSUMMER  10,4%

SBB  6,7%

SCANDINAVIAN BIOGAS  6,5%

K2A  6,3%

GENOVA  6,1%

GREENFOOD  6,0%

WÄSTBYGG  5,6%

BAYPORT  5,1%

NORLANDIA  5,1%

EUROPEAN ENERGY  4,7%

Fondutveckling

Svenska företagsobligationsfonder hade ett nettoutflöde på 9,8 miljarder kronor under 2022 vilket delvis förklarar de breda fondnedgångarna under året.
Kapitalflödet vände dock under det tredje kvartalet och avslutade året med ett nettoinflöde under december på 1 miljard kronor. Kapitalinflödet har
fortsatt under januari 2023 vilket bidrar till att företagsobligationsmarknaden blivit mer välfungerande och primärmarknadstransaktionerna börjat tillta
efter att nästan varit helt frånvarande under de senare delarna av 2022.

Impactfonden - Klass A - steg under januari med 0,77 procent* hänförligt till stigande priser på obligationsmarknaden men främst upplupna och erhållna
kupongutbetalningar från fondens obligationsinnehav. Inget av Fondens obligationsinnehav har under månaden uppvisat någon avvikande kursrörelse
och avkastningen är därför hänförlig till en bredare avkastning.

Under januari sjönk marknadsräntorna kraftigt. Svensk femåring från 2,53 procent ner till 2,23 procent och amerikansk dito från 4,00 procent till 3,67
procent. Större ränterörelser påverkar kraftigt vårt jämförelseindex som under januari steg med 3,89 procent efter att ha sjunkit med 21 procent under
2022. Impactfondens jämförelseindex (Solactive Green Bond Index) är ett internationellt sammansatt index över gröna obligationer vilka generellt är fast
förräntade. Impactfonden har 82,5 procent exponering mot obligationer med rörlig kupongräntor. Fondens valutaexponering är hedgad.

*Impactfonden är veckohandlad och avkastning för januari månad utgörs av förändringen i NAV fredagen den 30:e december och fredagen den 27:e
januari.

ICMA 
(ESG)-EXPONERING (%)

GRÖNA  65,8%

SLB GRÖNA  11,1%

HÅLLBARA  3,4%

SOCIALA  11,8%

SLB SOCIALA  3,7%

KASSA/KUPONGER  4,1%

Avkastning – januari 2023

Impactfonden, Klass A (%) 0,77

Solactive Green Bond Index (%) 3,89

Yield (%) 12,65

Kreditduration (år) 2,34

Fondförmögenhet (mkr) 57,58

Avkastning – sedan årsskiftet 2023

Impactfonden, Klass A (%) 0,77

Solactive Green Bond Index (%) 3,89

Relativ avkastning (%) -3,12

Avkastning – sedan fondstart

Impactfonden, Klass A (%) -2,66

Solactive Green Bond Index (%) -18,26

Relativ avkastning (%) 15,60

RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Impactfonden kan investera mer än 90 % av tillgångarna i högavkastande obligationer
och andra räntebärande värdepapper som kan uppvisa en hög marknadskorrelation både på en ökande och minskande marknad. Faktablad,
informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns att hämta på fondbolagets hemsida: www.isec.com/funds, eller på Impactfondens hemsida:
www.impactfonden.se. Informationen i detta produktblad tillhör Impactfonden och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses
som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Impactfonden ansvarar inte för skada, vare
sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan
Impactfondens medgivande.

KLASS A KLASS B KLASS A KLASS B SOLACTIVE SOLACTIVE
NAV NAV AVKASTNING AVKASTNING GREEN BOND INDEX NAV GREEN BOND INDEX AVKASTNING

Fondstart 26/11 100,00 100,00 1 077,18

November 2021 99,90 99,90 -0,10% -0,10% 1 079,67 0,23% 

December 2021 100,24 100,22 0,34% 0,32% 1 073,02 -0,62%

Januari 2022 100,85 100,81 0,61% 0,59% 1 045,91 -2,53%

Februari 2022 99,75 99,68 -1,09% -1,12% 1 020,49 -2,43%

Mars 2022 99,90 99,82 0,15% 0,14% 981,61 -3,81%

April 2022 100,71 100,61 0,81% 0,79% 925,66 -5,70%

Maj 2022 99,99 99,88 -0,71% -0,73% 926,65 0,11%

Juni 2022 96,26 96,13 -3,73% -3,75% 877,91 -5,26%

Juli 2022 96,52 96,36 0,27% 0,24% 898,13 2,30%

Augusti 2022 97,09 96,91 0,59% 0,57% 844,91 -5,93%

September 2022 96,82 96,60 -0,28% -0,32% 793,30 -6,11%

Oktober 2022 95,12 94,88 -1,76% -1,78% 802,80 1,20%

November 2022 96,26 95,97 1,20% 1,15% 864,29 7,66%

December 2022 96,60 96,29 0,35% 0,33% 847,50 -1,94%

Januari 2023 97,34 97,02 0,77% 0,76% 880,44 3,89%

Nettoavkastning fondstart % -2,66% -2,98% -18,26%

Relativ avkastning fondstart % 15,60% 15,28%

SDG-EXPONERING (%)

SDG 11  21%

SDG 13  15%

SDG 12  15%

SDG 8  15%

SDG 7  13%

SDG 9  3%

SDG 3  3%

ÖVRIGA SDG  15%
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