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Förvaltarkommentar
Under mars månad uppgick avkastningen till
-0,47 % för institutionsklassen säkrad till
Svenska Kronor. Den negativa avkastningen
har orsakats av nya skaderapporter för skogsbränderna i Kalifornien 2017. De nya estimaten har uppskattat skadekostnaden högre än i
tidigare rapporter. Därtill har vinterstormen
Riley, på den nordamerikanska atlantkusten,
bidragit till att ytterligare erodera självrisken
i en position i portföljen, Residential Re. En
viss fortsatt osäkerhet kring den slutgiltiga
skadekostnaden kommer att bestå de kommande månaderna. Den årliga återställningen
av självrisken för berörda obligationer sker i
maj och juni, därefter börjar en ny period.
Under det första kvartalet 2018 presenterades en rekordhög volym av nyemissioner,
den uppgår till 4,24 miljarder dollar jämfört
med fjolårets rekord på 2,8 miljarder dollar.
Under kvartalet var mars den månad med den
högsta emissionsvolymen om 2,5 miljarder
dollar. Under månaden presenterades sju nya
obligationer, varav två är utanför fondens investeringsmandat, dels en privat transaktion,
dels en obligation som täcker kreditrisker.
Av de fem obligationer som fonden har
mandat att investera i så tecknade den fyra
positioner. Den första obligationen har en
volym om 200 miljoner dollar och sponsras av
Tokio Marine & Nichido Fire och täcker jordbävningar i Japan. Den andra obligationen har
en volym på 320 miljoner dollar, sponsras av
Mitsui Sumitomo. och täcker tyfoner, brand,
översvämningar och jordbävningsrelaterade
skador över hela Japan. Den tredje obligationen har en volym om 500 miljoner dollar,
är sponsrad av Allstate och täcker namngivna
stormar, bränder, jordbävningar, hårt väder
och så kallade andra faror över USA exklusive
Florida och New Jersey. Den fjärde obligationen har en volym om 200 miljoner dollar
och är sponsrad av Safepoint, täcker namngivna stormar och stora åskoväder i Florida
och New Jersey.
På andrahandsmarknaden har det handlats i ett sextiofemtal värdepapper, inom de
flesta riskexponeringarna, enligt FINRAs
Trade Reporting and Compliance Engine
(TRACE).
Fondens YTM uppgår till 11,31% vilket
kan förklaras av att fyra positioner har nedsatt
marknadspris på grund av förväntad skada
men som fortfarande betalar fulla kuponger.
YTM exklusive dessa fyra positioner uppgår
till 6,65 %.
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Portföljens riskprofil3
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Analys – förluster vid historiska händelser
Störst påverkan på portföljen 4
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Nyckeltal för ansvarsfulla investeringar6
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Ändamål
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4,3
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SEF Entropics Cat Bond Fund
SEF Entropics Cat Bond Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar i globala
återförsäkringsrisker som täcker naturkatastrofer (Cat Bonds). Fondens mål är en
god riskjusterad avkastning med en mycket
låg korrelation till andra tillgångsslag och
god diversifiering bland de underliggande
försäkringsriskerna.
Hemsidan www.entropics.se innehåller
ytterligare information om SEF Entropics
Cat Bond Fund, inklusive faktablad för investerare och fondens prospekt.
Historisk avkastning är inte en garanti för
framtida avkastning. De pengar du investerar
i fonden kan öka såväl som minska och du
kan inte vara säker på att du får tillbaka hela
din investering.
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Information om riskmått
Riskmåtten för Cat Bonds och därmed Cat Bondportföljer hänger nära samman
med terminologin för återförsäkring. Följande begrepp beskriver kortfattat de
centrala måtten på portföljrisk som Entropics använder.
P rincipal ( ∏0): En Cat Bonds principal är det belopp som förvaras som säkerhet
för obligationens återförsäkringsåtagande. En portföljs totala principal (∏0) är
det totala beloppet som exponeras mot skadehändelser och därmed genererar
avkastning.
Förlust (L) and förlustkvot (x=L/Π0): Den totala förlusten (L) är ett monetärt
belopp och förlustkvoten x= L/Π0 är ett relativt mått av förluststorlek med ett
värdeomfång på 0 – 100 %.
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Entropics Asset Management
Entropics Asset Management AB är den första skandinaviska kapitalförvaltaren som är
specialiserad på investeringar i Cat Bonds.
Entropics team har bred erfarenhet från
kapitalförvaltning, underwriting, meteorologi, reglering av katastrofskador och finansiell matematik.
Entropics har tillstånd av och står under
Finansinspektionens tillsyn.

Entropics Asset Management AB
Organisationsnummer 556951-3376
Stockholm, Sverige
e-mail: info@entropics.se
hemsida: www.entropics.se
tel: +46 8 597 999 27

inträffar, så är de ofta betydligt större än EL. Förlusten uppvisar i allmänhet
betydande variation runt medelförlusten EL.
Standardavvikelse (σ): För att uttrycka förlustens volatilitet runt medelvärdet
EL tillämpas förlustens standardavvikelse σ.
Variationskoefficient(µ= σ/EL): Variationskoefficienten beskriver volatiliteten
i förhållande till medelförlusten EL. Koefficienten ökar med portföljens volatilitet.
Sannolikhet för överskridande (EP): Även om EL vanligen är lågt och sannolikheten för 0 % förlust hög, så har uppvisar faktiska förluster stor variation.
EP(x) är sannolikheten att en förlust är lika med eller större än förlustkvoten
x. EP är vanligen annuellt och presenteras som en funktion av förlustkvoten x.

Sannolikhet för skada (Patt): Patt beskriver sannolikheten att portföljen drabbas av någon skadehändelse alls. Denna sannolikhet ökar generellt med antalet
(okorrelerade) obligationer i portföljen.

Förlustdistribution (Q(x)): Q(x) är sannolikhetsfördelningen av förlusten och
beräknas som Q(x)=-EP'(x).

Sannolikhet för 0 % förlust (P 0): P 0 är helt enkelt sannolikheten att ingen
skada alls påverkar portföljen och dess relation till Patt är därmed P 0=1-Patt.

Value at R isk (Va R): VaR(Y) är den förlust som med sannolikheten Y inte
överskrids på årlig basis.

Sannolikhet för totalförlust (P exh): Indikerar sannolikheten att portföljen
drabbas av en skada som uppgår till hela principalen Π0. Pexh är endast noterbart
för portföljer med få obligationer. För portföljer med många (okorrelerade)
obligationer är den i praktiken obefintlig.

Tail Value at R isk (TVa R): TVaR(Y) är medelvärdet av alla
förluster som över∞

∫
skrider VaR(Y).Matematiskt innebär detta att TVaR(Y ) = VaR (Y∞)
∫

x ⋅ Q( x)dx

+

Q( x)dx

VaR (Y )+

Förväntad förlust (EL): Medelförlusten för en Cat Bond eller en Cat Bondportfölj. I praktiken är faktiska förluster ofta 0 % (enligt Patt), men när förluster
Fotnoter
1. Resultat rapporteras av Swedbank AB och återspeglar fondens nettovärde
(NAV) efter avgifter.
2. Yield to Maturity beräknas före tillämpbara avgifter. I enlighet med Solvens
II-direktivet betraktas en investering i cat bonds som en försäkringsrisk på
tillgångssidan. Solvency Capital Requirement, SCR (som ett monetärt värde)
för denna specifika risk beräknas som en procentandel av fondförmögenheten
(AUM).
3. Riskdistribution och riskprofil beräknas genom portföljmodellering i AIR
CATRADER, som är ett standardverktyg i branschen och används av kapitalförvaltare och återförsäkrare i hela världen för att modellera och analysera Cat

Bonds och andra försäkringsrelaterade instrument. “Övriga risker” omfattar
andra risker än vind och jordbävning, som vildmarksbränder och översvämning.
Portföljen kan innehålla omodellerade risker, som vulkanutbrott och meteoritnedslag, med ytterst låg och ej beräkningsbar frekvens.
4. Analysen av historiska händelser beskriver förlusten som andel av den totala
portföljen om dessa händelser skulle inträffa idag.
5. Finansiella nyckeltal baseras på tio års veckodata från Bloomberg.
6. En beskrivning av nyckeltalen finns på Entropics blogg:
http://entropics.se/blogg/hur-man-ska-tolka-entropics-nyckeltal-for-ansvarsfulla-investeringar/

