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Resultat 

Fastighetsräntefonden avkastade 0,52% för mars månad vilket innebär att fonden avkastade enligt 

förväntan. Fonden har sedan 1 januari därmed avkastat 1,42%. Förväntad årlig avkastning för Fonden 

är 6 till 8 procent. Stockholmsbörsens resultat för mars är (-11,65%) och för året (-15,94%). 

Fonden har sedan start inga negativa månader och har fram till dagens datum investerat i 21 

säkerställda fastighetskrediter. Målsättningen framöver är att addera ytterligare krediter vid varje 

insättningstillfälle till önskvärd diversifiering har uppnåtts med avseende på projekttyp, geografisk 

spridning, löptider mm. 

 

 

 

Kommentar hur COVID-19 har påverkat NAV-kursen 

COVID-19 har inte påverkat fondens NAV-kurs i någon större omfattning. COVID-19 har enbart haft en 

viss effekt på IFRS9 reserveringarna, då reserveringarnas storlek delvis beror på macro faktorer. 

 

Prognos 

Under april kommer fonden ha en välbalanserad portfölj där vi prioriterar att öka andelen likvida 

tillgångar. Prognosen för april månads resultat ser god ut, vi förväntar oss att fondens prognostiserade 

resultat hamnar i linje med fondens förväntade avkastning. 

Citat från Fastighetsräntefondens samarbetspartner Tessin "Vi ser en ökad efterfrågan på kapital bland 

fastighetsaktörer och vi har många bra projekt i pipen. Höga räntenivåer i kombination med 

underliggande krav på fastighetspant leder till många intressanta investeringsmöjligheter i en 

marknad där det fortfarande råder bostadsbrist." säger Jonas Björkman VD på Tessin. 

  



   
 
Nyheter 

Aktuella nyheter och analyser inom fastighetsområdet klicka här. 

 

Information om Fondens krediter 

Återbetalning av krediter 

Fonden fick under månaden information om att lånet till Släggan fastigheter gällande Trampolinparken 

skall återbetalas inom kort. Återbetalning av lånet med avtalad ränta återbetalades den 3 april. 

Nya projekt samt nyheter om befintliga projekt klicka här. 

I övrigt investerade fonden i fyra nya projekt under mars. Bilden nedan visar en fullt uthyrd 

industrifastighet i Göteborg (ö.v.), nybyggda bostäder i centralt läge (ö.h.), renovering i Bromma (n.v.) 

och bostäder i Mälaren (n.h.). 

  

  
 

Kort om Fastighetsräntefonden 

• Säkerställda krediter med fastighetspant 

• Riskspridning mot alla fastighetskategorier 

• Väletablerade fastighetsutvecklare 

• Godkänd för ISK 

 

Med bästa hälsningar, 

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) 

https://fastighetsrantefonden.se/ 

https://tessin.com/sv/blogg
https://fastighetsrantefonden.se/fondinnehav/

