Safe Play, December 2016
Vi kan nu summera 2016 och
märkligt nog konstatera att börsen
stannade på ett ordentligt plus.
Styrräntan ligger fortsatt på minus
och statsobligationer handlas
runt nollan. Kronan har hamnat
i mellandagsrea och handlas på
historiskt låga nivåer. Vem hade
trott att efter den synnerligen svaga
inledningen på året där börsen tog
mycket stryk, efter att Saudi sålde av
stora delar av sin aktieportfölj för att
finansiera budgetunderskott, skulle
stanna på plus. Eller att marknaden
nästan omedelbart skulle skaka
av sig Brexit-omröstningen där
medborgarna röstade fel. Ovanpå
det kan sedan läggas att de få
som röstar i USA valde att välja
en fastighetsmagnat som nästa
president. Att efter ett sådant år ge
sig in i att spå utvecklingen för nästa
känns svårt. Gissningen här får ändå
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bli att den låga räntan och de stora
obligationsköpen, som bidragit så till
styrkan uppåt, nu på motsvarande
sätt kan ge en försiktigare utveckling
under 2017. I USA har den korta
räntan höjts och det är prognostiserat
ytterligare höjningar under året.
Donald Trump är det förstås omöjligt
att ha en uppfattning om men om
det är så att han har för avsikt att
investera stort i infrastruktur och
upprustning av landet så krävs det
stora pengar och dessa måste lånas
upp vilket ska innebära högre räntor.
QE-programmen är avslutade och
det finns knappast något utrymme
kvar där, så möjligen är det så att vi
kommit till ett trendbrott. I EU kvarstår
stimulanspolitiken från ECB men det
går åtminstone inte att komma längre
nu eftersom räntan är noll. Så kanske
har vi till slut kommit fram till den
punkt där räntan vänder upp.
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Safe Play gick upp med 0,42 procent
under årets sista månad, att jämföra
med OMRX T-Bill som tappade
ytterligare 0,08 procent. Under 2016
gick fonden därmed upp med 4,1
procent medan OMRX T-Bill under
året har backat med 0,65 procent. I
december månad har vi sålt i Akelius
samt haft förfall i Lloyds. Köp under
månaden har vi gjort i bland annat
Moberg Pharma.
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Safe Play är en räntefond som
huvudsakligen placerar i
företagsobligationer, utgivna
av europeiska företag med hög
kreditvärdighet. Fonden kan även
komma att investera i företag
med låg samt ingen kreditrating.
Den förväntade avkastningen är
högre i företagsobligationer än i
statsobligationer. Investeringar
utgivna i utländsk valuta skall i
normalfallet valutasäkras till svenska
kronor och på så sätt minimera
fondens valutarisk.
För mer information om fonden och
Case Kapitalförvaltning besök
bolagets hemsida casefonder.se.

En investering i fonden är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placerats i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att Du får
tillbaka det insatta kapitalet. För mer information beställ fullständig informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och årsrapport från fondbolaget eller besök www.casefonder.se.

