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Styrelse och VD för
Excalibur Asset Management AB

får härmed avge halvårsredogörelse för
Excalibur Fixed Income för perioden  

1 januari – 30 juni 2022.

Halvårsredogörelsen har upprättats i enlighet med lagen om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (2013:561) och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder (2013:10).

Finansiella instrument som fonden innehar värderas utifrån observerbara 
marknadspriser. Om sådana marknadspriser saknas eller är uppenbart missvisande 

upptas finansiella instrument till ett på objektiva grunder bedömt marknadsvärde.

Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds 
värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare 
inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.



Innehåll

Excalibur
 
Fondfakta 4

Förvaltarkommentarer 4

Verksamhetsberättelse 7

Nyckeltal 9

Förändring av fondförmögenhet 10

Andelsvärde 11

Balansräkning 12

Noter  13

Granskningsrapport 17

Ordlista 18

Kontaktuppgifter 18



excalibur

halvårsredogörelse excalibur fixed income 20224

Excalibur

Förvaltarkommentar

Fondfakta Excalibur, org nr 504400-7630

Placeringsinriktning: Absolutavkastande räntefond,  
investerar i räntemarknaderna i Europa och G7-området.

Tillgångsslag: Räntebärande penningmarknads- och  
derivatinstrument, valutor och likvida medel.

Startdag: 1 april 2001. 

Portföljförvaltare: Thomas Pohjanen och Björn Suurwee 

Fast arvode: 1 % per år, debiteras månadsvis i efterskott.

Prestationsbaserat arvode: 20 % av den del av totalavkast-
ningen som överstiger referensräntan, debiteras månadsvis.

Referensränta: Tremånaders statsskuldväxelränta. 

High Watermark: Ja. 

Insättnings- och uttagsavgift: Nej.

Insättningsbelopp: Första insättning lägst 500 000 kronor.

Teckning/Inlösen: Månadsvis.

Utdelning: Nej.

Andelsklasser: Excalibur Fixed Income A (icke utdelande), 
Excalibur Fixed Income B (utdelande)

Fondbolag: Excalibur Asset Management AB,  
org nr 556677-7396.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen.

Revisor: KPMG AB, Huvudansvarig revisor - Anders Tagde,  
auktoriserad revisor.

2022 inleddes med ett fortsatt fokus på den höga 
inflationstakten. I USA visade årets första utfall på en 
inflation som i årstakt uppgick till 7,0 procent. För 
Sveriges del kom KPIF in på 4,1 procent, det vill säga 
drygt 2 procent över Riksbankens inflationsmål.  
I Eurozonen började året med 5,0 procents inflations-
takt.  Det fanns däremot vid årets början en tydlig 
skillnad i hur centralbankerna såg på situationen 
med en inflation långt över målet. I USA upphörde 
Federal Reserve med att beskriva prisstegringarna 
som övergående. Den hållning som kom från Fed var 
istället att vad som startat som flaskhalsar i ekonomin 
och som tryckt upp det allmänna prisläget under 
2021 nu spritt sig till att bli en bred prisuppgång på 
både varor och tjänster. Med en rekordstark arbets-
marknad där året inleddes med en arbetslöshet på 
3,9 procent så fanns inte heller några lediga resurser 
att tala om. De penningpolitiska signalerna i Sverige 
och Eurozonen var däremot betydligt försiktigare vid 
årets början. Både vår egen Riksbank och ECB valde 
att fortsätta med att beskriva inflationen som över-
gående. Under januari kom inga signaler om några 

räntehöjningar likt de som Fed då började signalera 
att marknaden kunde vänta sig i USA. Under februari 
månad kom så inget mindre än en geopolitisk chock. 
Den 24 februari startade Ryssland ett anfallskrig mot 
Ukraina. Varningar om ett annalkande krigsutbrott 
hade cirkulerat under ett antal veckor men när det 
ryska trupperna rullade in i Ukraina kom det ändå 
som en stor överraskning för de allra flesta. Efter 
en del snabba ryska framgångar i östra och norra 
delarna av landet så stod det alltmer klart att Ukraina 
hade en förmåga att försvara sig som vida översteg 
vad den ryska krigsledningen räknat med. Ukraina 
har under årets första hälft tagit emot ett omfattande 
stöd från Europa och USA, såväl militärt som huma-
nitärt. Förskjutningen i det säkerhetspolitiska läget 
medförde också att folkvalda i Sverige och Finland 
beslutade om att lämna in en ansökan om medlem-
skap i NATO. Därmed avslutades första halvåret med 
en helt ny säkerhetspolitisk situation i norra Europa 
jämfört med den ordning som varit rådande ända 
sedan andra världskrigets slut med både Sverige och 
Finland i alliansfrihet. I finansmarknaderna skulle 
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nu ännu en chock hanteras på toppen av den redan 
besvärliga situationen med den höga inflationen. In-
flationsuppgången under årets första halvår kom att 
överträffa även de högst ställda förväntningarna hos 
marknadens analytiker. I USA låg KPI på 8,6 procent 
i årstakt vid juni månads utgång. Vid den tidpunkten 
låg det svenska KPIF måttet på 7,2 procent medan 
KPI i Eurozonen tickade in på 8,1 procent. Inflatio-
nens karaktär har också ändrats från hög inflation i 
vissa begränsade delar av ekonomin till att sprida sig 
brett över varor och tjänster i hela ekonomin.      

Utfall under första halvåret
Fondens utfall för första halvåret 2022 blev +2,55 pro-
cent. Den breda och snabba uppgången i inflationstak-
ten i de ekonomier där fonden verkar har inte kommit 
som en total överraskning. Snarare har prisstegringarna 
föregåtts av relativt tydliga signaler från ekonomins 
aktörer i bred bemärkelse. Övergången från den extremt 
lätta penningpolitiken med 0-räntor till en finansmark-
nad där korta räntor kan förväntas ligga i paritet med en 
långsiktigt stabil inflation har inte skett utan stora kon-
vulsioner. Volatiliteten i räntemarknaden har tidvis varit 
mycket hög och prisrörelserna speglar långtifrån alltid 
den riktning mot ett högre nominellt ränteläge som är 
en central del av den normalisering av penningpolitiken 
som nu är pågående.     

Utsikter inför andra halvåret 2022
När det andra halvåret startar är den stora frågan hur 
centralbankerna ska komma till tals med den alltför 

höga inflationstakten. Prisstabiliteten är ett ankare i 
en marknadsekonomi. Ekonomin fungerar helt enkelt 
inte utan ett stabilt penningvärde. Den hållning som 
vi menar kommer att gälla från centralbankerna sätter 
kampen mot den alltför höga inflationen i främsta 
rummet – även till priset av en mycket svag tillväxt 
eller recession med fallande tillväxt. Vidare verkar 
hållningen från centralbankerna prioritera snabba 
höjningar med större steg än vad som är brukligt 
när styrräntor världen över flyttas med 0,25 procent 
åt gången. Den faktiska inflationen som vi beskrivit 
ovan ligger helt enkelt skyhögt över de målsatta ca 2 
procents inflation som de flesta centralbanker siktar 
mot. Därför blir det viktigt att i närtid åtminstone 
komma upp på en nominell styrränta mellan 2,5 och 
3 procent. Vi räknar med fortsatta snabba höjningar 
av styrräntor under andra halvåret. Vi räknar med 
fortsatt hög volatilitet i de räntemarknader vi verkar 
i. Även om färdriktningen går mot ett högre ränteläge 
under kommande år så visar erfarenheten att fonden 
kan komma att möta kortare eller längre perioder 
med fallande räntor. Utan tvivel en prövning att ta sig 
igenom med bibehållen lönsamhet för våra kunder.

Fonden har för avsikt att fortsätta med nuvarande 
placeringsinriktning vilket innebär att vi endast arbetar 
i de mest likvida marknaderna med högt ställda krav 
på kreditvärdighet och riskkontroll. Möjligheterna till 
fortsatt solid riskjusterad avkastning på årsbasis i fon-
den är goda – tidigare perioder av mindre god avkast-
ning vänds i fonden när analysens slutsatser korrekt 
förutser de framtida ränterörelserna. 
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Totalavkastning Excalibur Fixed Income A  
sedan start jämfört med Obligationsindex och 3-mån SSVX
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Ovanstående diagram illustrerar Excalibur Fixed Inco-
mes värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämfö-
relse med 3-månaders statsskuldväxelränta och Obliga-
tionsindex. Excalibur Fixed Income har sedan fonden 
startade den 1 april 2001 haft en värdeutveckling på 

drygt 163 procent, samtidigt som SSVX haft en utveckling 
på nästan 30 procent och Obligationsindex på 95 procent. 
Under första halvåret 2022 har Excalibur Fixed Income 
haft en avkastning på 2,5 procent samtidigt som SSVX 
avkastat -0,2 procent och Obligationsindex -9,1 procent.
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Fonden Excalibur Fixed Income förvaltas av Excalibur 
Asset Management AB och är en alternativ investe-
ringsfond (specialfond) enligt Lagen om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder (2013:561) och Finans-
inspektionens föreskrifter om förvaltare av alterna-
tiva investeringsfonder (2013:10). Detta innebär att 
Finansinspektionen har tillåtit vissa undantag från 
placeringsreglerna och andra regler i Lag (2004:46) 
om värdepappersfonder. Excalibur Fixed Income är 
således inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond.

Informationen i denna halvårsredogörelse kom-
pletteras av den information som finns i fondens Fak-
tablad, Informationsbroschyr och Fondbestämmelser. 
Dessa kan erhållas kostnadsfritt från Excalibur Asset 
Management AB.

Andelarna i Excalibur Fixed Income får mark-
nadsföras både till professionella och icke profes-
sionella investerare i Sverige. AIF-förvaltaren har 
även rätt att marknadsföra fonden mot professionella 
investerare i Finland, Luxembourg, Nederländerna, 
Norge och Irland.

Det finns inga garantier för att en investering i 
Excalibur Fixed Income inte kan leda till en förlust för 
investeraren. Historisk utveckling är ingen garanti för 
framtida avkastning och de investeringar som görs i 
Excalibur Fixed Income kan såväl öka som minska i 
värde. Det är således inte säkert att den som investerar 
i Excalibur Fixed Income kommer att återfå hela sitt 
insatta kapital. Fondens värde kommer att variera på 
grund av fondens sammansättning samt de förvalt-
ningsmetoder som används.

Denna information skall inte ses som en rekom-
mendation av köp av andelar i fonden Excalibur Fixed 
Income. Excalibur Asset Management AB tillhan-
dahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i 
Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till kon-
sumenter. Det ankommer på var och en som tecknar 
andelar i Excalibur Fixed Income att göra sin egen 
bedömning av investeringen och de risker som är för-
knippade med investeringen. I händelse av att innehål-

let i denna halvårsredogörelse står i konflikt med vad 
som anges i Fondbestämmelserna skall Fondbestäm-
melserna ha tolkningsföreträde.

Förvaltningens mål och inriktning
Fondens målsättning är att uppnå en över tiden god 
absolut avkastning genom aktiv förvaltning på svenska 
och internationella räntemarknader. Fonden strävar 
efter att leverera avkastning oberoende av kursutveck-
lingen på ränte- och valutamarknader. Fonden har 
därför inget relevant jämförelseindex och beräknar 
därför inte riskmått som aktiv risk. Excalibur Fixed 
Income verkar på de institutionella räntemarkna-
derna och investerar i instrument med genomgående 
god likviditet och hög kreditvärdighet. Handel med 
derivatinstrument utnyttjas löpande som ett led i 
fondens placeringsinriktning och är en integrerad del 
i förvaltningen. Syftet är att anpassa de investeringar 
som görs i fonden till önskad risknivå och för att skapa 
möjligheter till god absolut avkastning oberoende av 
riktningen på marknadens kursrörelser. Handel med 
derivatinstrument kan också ske i syfte att effektivisera 
förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda 
tillgångarna mot kurs- och valutarisker.

Fondförmögenhet & resultat
Fonden Excalibur Fixed Income är öppen för teckning 
och inlösen av fondandelar vid varje månadsskifte. 
Per sista juni 2022 uppgick avkastningen i fonden till 
2,55 procent sedan årsskiftet. Vid utgången av 2021 
uppgick fondförmögenheten till 620 MSEK. Under 
första halvåret 2022 tecknades nya andelar till ett 
värde av 93 MSEK och andelar inlöstes till ett värde 
av 25 MSEK.  Halvårets resultat uppgick till 15 MSEK. 
Per den 30 juni 2022 uppgick den totala fondförmö-
genheten till 704 MSEK. 

Värdering
Fondens värdering per halvårsskiftet gjordes den 
30 juni 2022 kl. 16.15 svensk tid. Värderingen sker i 

Verksamhetsberättelse
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enlighet med fondbestämmelser och en av styrelsen 
antagen värderingspolicy. Innehaven värderas utifrån 
observerbara marknadspriser. Fondbolagets styrelse 
gör bedömningen att värderingen kan göras med god 
precision. Per den sista juni 2022 hade fonden inga 
svårvärderade innehav.

Riskredogörelse
Följande risker kan vara förknippade med de innehav 
fonden hade den 30 juni 2022: 

Marknadsrisk
Att fondens tillgångar utvecklas negativt till följd av 
ofördelaktig utveckling av kurser, räntor eller andra 
marknadsvärderingsvariabler. Olika marknadsrisker 
kan vara ränterisker, valutarisker och volatilitetsrisker.

Kreditrisk
Fonden investerar direkt eller indirekt i obligationer 
eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare 
inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan 
obligationen förlora en del av, eller hela sitt värde.

Motpartsrisk
Att en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot 
fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd 
summa eller inte leverera värdepapper enligt överens-
kommelse.

Likviditetsrisk
Uppstår om en del av fondens tillgångar blir svåra 
att värdera och omsätta till ett rimligt pris vid en viss 
tidpunkt, vilket kan påverka möjligheterna till inlösen 
i fonden. Olika typer av innehav har olika likviditets-
profil och krav på säkerställande. Detta ställer krav på 
sammansättningen av fondens innehav, innehavens 
repobarhet och kassahantering.

Operativ risk
Risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, 
fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa 
händelser kopplade till Excaliburs operativa verksam-
het. Bolaget har i enlighet med 7 kap. 5 § LAIF valt att 
täcka yrkesansvarsrisker med extra medel i Bolagets 
kapitalbas. 

Väsentliga händelser under  
första halvåret 2022
Under första halvåret 2022 har ett antal förändringar i 
fondverksamheten ägt rum. I februari 2022 godkände 
Finansinspektionen uppdaterade fondbestämmelser 
för fonden. I samband med detta bytte fonden även 
namn, från Excalibur, till Excalibur Fixed Income. 
Utöver detta infördes ett antal förändringar för att 
förenkla och modernisera fondbestämmelserna. 
Förändringarna i sin helhet syftar inte till att ändra 
fondens placeringsinriktning, risknivå eller förvalt-
ningsstil. Förvaltningen kommer att bedrivas med 
samma omsorg om fondandelsägarnas intressen och 
med samma mål om en god riskjusterad avkastning 
som vi alltid haft.

Sista mars 2022 öppnades en ny andelsklass i 
fonden. Excalibur Fixed Income B. Andelsklassen 
är utdelande och riktar sig främst till institutionella 
investerare med behov av utdelning.

Under maj 2022 genomfördes en avveckling av 
fondens kreditportfölj och förvaltaren av densamma, 
Marek Ozana, har lämnat förvaltningen av Excalibur 
Fixed Income. 

Emittentexponering
Excalibur Fixed Income har i förekommande fall expo-
neringar genom fler än en typ av finansiella tillgångar 
mot ett och samma företag eller mot företag inom 
en och samma företagsgrupp. Per sista juni 2022 såg 
fördelningen ut enligt följande:

Emittent
Andel av  

fondförmögen heten

SEB 77,2%

Swedbank och Spintab 60,6%

Danske Bank och Danske Hypotek 24,6%

Stadshypotek 13,5%

Notera att exponeringarna är uttryckta i absoluta termer.
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Excalibur A Obligations Index 3 mån SSVX

AVKASTNING, %
2022* 2,55 −9,09 −0,17
2021 4,01 −1,25 −0,27
2020 10,90 1,02 −0,28
2019 0,81 2,38 −0,58
2018 −1,52 1,74 −0,86
2017 0,54 0,13 −0,84
2016 2,04 4,07 −0,73
2015 −2,09 −0,22 −0,35
2014 3,53 12,13 0,42
2013 1,77 −3,26 0,78
Sedan fondens start (2001-04-01) 163,14 95,45 25,59

Avkastning senaste 3 åren 20,96 −10,30 −0,99
Avkastning senaste 5 åren 17,93 −4,78 −2,55
Genomsnittlig årsavkastning sedan start 4,66 3,20 1,23

AVKASTNINGSANALYS
Bästa kvartalet, 3 år, % 7,8 1,7 -
Sämsta kvartalet, 3 år % −3,8 −6,2 -
Bästa kvartalet, 5 år, % 7,8 1,8 -
Sämsta kvartalet, 5 år % −3,8 −6,2 -
Andel negativa kvartal sedans start, % 32,9 36,5 -

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL
Standardavvikelse 24 månader, % 4,49 4,62 -
Standardavvikelse sedan fondens start 4,86 4,09 -
Sharpe-kvot sedan fondens start 0,71 0,48 -
Korrelation mellan Excalibur och angivet index sedan fondens start - 0,12 -

Excalibur B Obligations Index 3 mån SSVX

AVKASTNING, %
2022* −1,75 −3,09 −0,08
Sedan fondens start (2022-03-31) −1,75 −3,09 −0,08

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL
Standardavvikelse 24 månader, % 6,72 6,98 -
Standardavvikelse sedan fondens start 6,72 6,98 -

* Avser perioden 2022-03-31 -  2022-06-30.

nyckeltal sedan start
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förändring av fondförmögenhet

Belopp i TSEK 2022* 2021 2020 2019 2018

Ingående fondförmögenhet 1 januari 620 546 523 227 1 099 388 1 811 272 3 470 936

Transaktioner under året

• Andelsutgivning 92 756 115 441 41 167 53 363 141 585

• Andelsinlösen −24 662 −40 199 -661 226 -771 082 -1 766 478

• Utdelning 0 0 0 0 0

Årets resultat 15 516 22 076 43 899 5 835 -34 771

Fondförmögenhet i slutet av perioden 704 156 620 546 523 227 1 099 388 1 811 272

Belopp i TSEK 2017 2016 2015 2014 2013

Ingående fondförmögenhet 1 januari 4 541 641 6 257 660 5 911 517 5 435 039 4 543 728

Transaktioner under året

• Andelsutgivning 64 055 119 547 2 391 825 1 018 979 2 420 779

• Andelsinlösen -1 155 847 -1 921 788 -1 878 892 -741 116 -1 620 668

• Utdelning 0 0 0 0 0

Årets resultat 21 088 86 222 -166 790 198 614 91 199

Fondförmögenhet i slutet av perioden 3 470 936 4 541 641 6 257 660 5 911 517 5 435 039

*  Avser perioden 2022-01-01 - 2022-06-30.
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andelsvärde excalibur fixed income a

andelsvärde excalibur fixed income b

Belopp i TSEK 2022* 2021 2020 2019 2018

Fondförmögenhet 30 juni 697 745 620 546 523 227 1 099 388 1 811 272

Antal utelöpande fondandelar 48 824 44 529 39 053 91 001 151 139

Andelsvärde, SEK 14 291,00 13 935,67 13 398,00 12 081,04 11 984,11

Avkastning 2,5 % 4,0 % 10,9 % 0,8 % −1,5 %

Belopp i TSEK 2017 2016 2015 2014 2013

Fondförmögenhet 30 juni 3 470 936 4 541 641 6 257 660 5 911 517 5 435 039

Antal utelöpande fondandelar 285 221 375 204 527 535 486 770 462 893

Andelsvärde, SEK 12 169,30 12 104,47 11 862,09 12 144,38 11 741,47

Avkastning 0,5 % 2,0 % −2,1 % 3,5 % 1,8 %

Belopp i TSEK 2202**

Fondförmögenhet 30 juni 6 411

Antal utelöpande fondandelar 653

Andelsvärde, SEK 9 825,20

• Utdelning 0

Avkastning -1,7%**

*  Avser perioden 2022-01-01 - 2022-06-30

**  Avser perioden 2022-03-31 - 2022-06-30, d v s från fondens startdatum.
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Belopp i TSEK Not 2022-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Överlåtbara värdepapper 1 2 067 048 1 553 715

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 1 54 422 47 389

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 1 172 231 3 355

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2 293 702 1 604 459

Bankmedel och övriga likvida medel −45 023 10 285

Övriga tillgångar 2 297 860 7 238

SUMMA TILLGÅNGAR 2 546 538 1 621 982

SKULDER

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 17 826 15 377

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 135 155 214

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1 285 022 0

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 438 004 15 591

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 574 1 162

Övriga skulder 3 1 403 805 984 684

SUMMA SKULDER 1 842 383 1 001 436

Fondförmögenhet 704 156 620 546

POSTER INOM LINJEN
Procentsatser avser andel av fondförmögenhet

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 44 766 6 % 28 968 5 %

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 23 290 3 % 31 115 5 %

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 80 429 11 % 77 705 13 %

Övriga ställda säkerheter inkl repor 1 392 956 198 % 988 278 159 %

balansräkning
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noter

Not 1 FONDENS INNEHAV 2022-06-30 Finansiella instrument

Nominellt  
belopp  

(tusental)

Marknads-
värde  

(TSEK)

Andel av  
fond-

förmögenhet
Kupong, 

%
Förfallo-
datumFINANSIELLA INSTRUMENT Valuta

Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av  
stater eller kommuner
Staten 1058 SEK 2,5 2025-05-12 600 000 612 392 87,0 %
Staten 1060 SEK 0,75 2028-05-12 −200 000 −188 658 −26,8 %
Kommuninvest SEK 0,75 2026-02-04 251 000 234 392 33,3 %
Kommuninvest SEK 0,75 2028-05-12 −110 000 −96 364 −13,7 %
Kommuninvest SEK 1 2026-11-12 50 000 46 480 6,6 %
Kommuninvest SEK 0,25 2027-11-26 125 000 107 797 15,3 %
Summa 716 039 101,7 %

Skuldförbindelser utfärdade av finansiella institut  
- Säkerställda
Danske Hypotek SEK 1 2025-12-17 140 000 131 597 18,7 %
Länsförsäkringar Hypotek SEK 1,5 2026-09-16 100 000 94 840 13,5 %
SEB SEK 1 2024-12-18 490 000 472 469 67,1 %
SEB SEK 1 2029-12-19 84 000 71 506 10,2 %
Spintab SEK 1 2025-06-18 24 000 22 723 3,2 %
Stadshypotek SEK 1 2027-03-01 100 000 90 944 12,9 %
Stadshypotek SEK 2 2028-09-01 68 000 64 246 9,1 %
Summa 948 326 134,7 %

Skuldförbindelser utfärdade av finansiella institut
SBAB FRN SEK 3,273 2026-02-25 38 000 38 314 5,4 %
SBAB FRN SEK 3,203 2027-04-13 42 000 40 296 5,7 %
SBAB FRN SEK 4,151 2024-09-05 38 000 39 051 5,5 %
Summa 117 662 16,7 %

Ränterelaterade terminer, börsclearade
Swedish 5YR Fut SEK −459 000 614 0,1 %
Swedish 10YR Fut SEK −329 000 864 0,1 %
Stadshypotek 5YR SEK −250 000 582 0,1 %
Spintab 2YR SEK −300 000 279 0,0 %
Spintab 5YR SEK −150 000 298 0,0 %
Schatz short German EUR −57 500 80 0,0 %
Bobl medium German EUR −88 600 1 757 0,2 %
Bund long German EUR 35 600 668 0,1 %
Eurodollar Fut USD −1 000 000 2 895 0,4 %
T-Bond Ultra 30YR Fut USD 10 000 −272 −0,0 %
Summa 7 764 1,1 %

Ränteswapar clearade, OTC
IRS EUR 20 000 −24 487 −3,5 %
IRS SEK −150 000 10 510 1,5 %
IRS SEK −150 000 10 556 1,5 %
IRS SEK −357 000 27 477 3,9 %
IRS SEK −350 000 26 978 3,8 %
IRS SEK −100 000 8 571 1,2 %
IRS SEK −100 000 8 956 1,3 %
IRS SEK −100 000 8 736 1,2 %
IRS SEK −100 000 15 567 2,2 %
IRS SEK 100 000 −14 278 −2,0 %
IRS SEK 500 000 −42 452 −6,0 %
IRS SEK 250 000 −11 415 −1,6 %
IRS SEK 100 000 −13 221 −1,9 %
IRS SEK 250 000 −13 690 −1,9 %
IRS SEK −200 000 15 428 2,2 %
IRS SEK −250 000 15 601 2,2 %



excalibur

halvårsredogörelse excalibur fixed income 202214

IRS SEK 100 000 −12 756 −1,8 %
IRS SEK −100 000 15 815 2,2 %
IRS SEK 200 000 −2 583 −0,4 %
Summa 29 312 4,2 %

Ränteswapar, OTC
IRS SEK −200 000 −5 144 −0,7 %
IRS SEK 200 000 5 171 0,7 %
IRS SEK −100 000 450 0,1 %
IRS SEK −100 000 724 0,1 %
IRS SEK 300 000 −9 938 −1,4 %
Summa −8 737 −1,2 %

Ränterelaterade optioner, OTC
IRS Swaption, payer EUR 20 000 38 041 5,4 %
IRS Swaption, payer USD 5 000 9 320 1,3 %
Summa 47 361 6,7 %

Valutainstrument, OTC
CHF/SEK CHF −2 000 −959 −0,1 %
EUR/SEK EUR −500 −51 −0,0 %
EUR/SEK EUR −3 000 −78 −0,0 %
EUR/SEK EUR −1 000 −102 −0,0 %
USD/SEK USD −9 000 −1 555 −0,2 %
Summa −2 745 −0,4 %

Valutainstrument optioner, OTC
FXOption EUR/SEK, säljoption EUR −25 000 717 0,1 %
Summa 717 0,1 %

Summa finansiella instrument, netto 1 855 698 263,5 %

Övriga tillgångar och skulder, netto −1 151 542 −163,5 %

TOTAL FONDFÖRMÖGENHET 704 156 100,0 %

Kategorier
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en mot-
svarande marknad utanför EES.

1 782 026 253,1 %

2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en mot-
svarande marknad utanför EES.

37 076 5,3 %

3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som 
är reglerad och öppen för allmänheten.  

- -

4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad 
som är reglerad och öppen för allmänheten.  

- -

5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en 
reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.   

- -

6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden 
handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.   

- -

7. Övriga finansiella instrument. 36 596 5,2 %

Summa finansiella instrument 1 855 698 263,5 %

forts. Not 1 FONDENS INNEHAV 2022-06-30 Finansiella instrument 

Nominellt  
belopp  

(tusental)

Marknads-
värde  

(TSEK)

Andel av  
fond-

förmögenhet
Kupong, 

%
Förfallo-

datumFINANSIELLA INSTRUMENT Valuta
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*Repa In Valuta

Nominellt  
belopp  

(tusental)

Marknads-
värde  

(TSEK)

Repa In-Kommuninvest SEK 110 000 94 393
Repa In-Staten SEK 200 000 185 932
Summa 280 325

**Repa Ut

Repa Ut-Kommuninvest SEK −130 000 −120 473
Repa Ut-Kommuninvest SEK −100 000 −84 201
Repa Ut-Länsförsäkringar Hypotek SEK −100 000 −93 383
Repa Ut-SEB SEK −350 000 −334 500
Repa Ut-Stadshypotek SEK −100 000 −89 346
Repa Ut-Stadshypotek SEK −68 000 −62 841
Repa Ut-Staten SEK −500 000 −505 683
Repa Ut-Staten SEK −100 000 −101 137
Summa −1 391 561

Not 2 ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK 2022-06-30 2021-12-31
Fondlikvidskuld 0 635
Övriga kortfristiga fordringar* 297 860 6 603
Summa 297 860 7 238

Not 3 ÖVRIGA SKULDER

Belopp i TSEK 2021-12-31 2020-12-31
Fondlikvidskuld 11 291 52
Skuld avseende inlösen per 30 juni 953 437
Övriga kortfristiga skulder** 1 391 561 984 195
Summa 1 403 805 984 684

Beloppet för Repa Ut i 2021 har omklassificerats till Övriga kortfristiga skulder från Övriga finansiella instrument med negativt 
marknadsvärde eftersom Repa In redovisas som Övriga tillgångar.
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Ordlista och definitioner

Korrelation 
Ett statistiskt mått som uttrycker riktningen och styrkan hos ett 
linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per 
definition ett värde mellan +1,0 (perfekt positiv korrelation) 
och –1,0 (perfekt negativ korrelation). En korrelation på noll 
indikerar att något samband inte existerar.

Sharpe-kvot 
Ett mått på en tillgångs avkastning i förhållande till dess risk. 
Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation 
till investeringens risk, definierad som standardavvikelse. En 
hög kvot anger ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

Standardavvikelse 
Ett mått på spridningen i en datamängd. I detta sammanhang 
ett riskmått som förenklat kan sägas mäta hur mycket en 
tillgångs avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen. 
Standardavvikelsen är här beräknad på månadsnoteringar 
uppräknade till årsbasis.

Specialfond
En specialfond är en fond som Finansinspektionens tillstånd 
att placera med vidare ramar än vad som generellt är tillåtet 
enligt gällande lagstiftning.

Kontaktuppgifter 
Förvaltande bolag:
Excalibur Asset Management AB

Besöksadress:  
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr, Stockholm

Postadress:  
Birger Jarlsgatan 15, 2tr 
111 45  Stockholm

Telefon: + 46 8 599 295 10

E-post: admin@excaliburfonder.se
Webbplats: www.excaliburfonder.se

Kontaktpersoner:
Julie Bonde
Louise Möllander
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