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All redovisning sker efter avgifter. Detta är en månadsrapport och ska inte ses som ett invester ingsråd. En investering  är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för 

framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Materialet är endast avsett som allmän 

produktinformation.  

 

MODELLPORTFÖLJ SVERIGE  MÅNADSRAPPORT MARS 2020 

Utveckling och risk 

 

SVERIGE Mar-19 2020 
Sedan 

start* 

STDAV sedan 

start* 

Nordnet -16,11% -21,50% 21,77% 13,44% 

Fondmarknaden -16,86% -21,25% N/A N/A 

 

Utvecklingsgraf* 

 

Utveckling per år* 

 

 

Innehav** 

            

 

 

Förvaltarkommentar 
 
Coronavirus skapar oro. 
Det har varit en trist månad. Vi lever i ovissa tider i 

kölvattnet av Coronavirusets framfart, samtidigt är 
det viktigt att inte tappa hoppet och inte glömma bort 
att vi kommer att ta oss igenom även denna kris. 
 
Vad har vi gjort 

När marknaden började gå dåligt i mars tog vi ner 
vår risk något genom att öka på andelen i likvida 
medel. Vi tycker det är viktigt att bevara investerar-
nas kapital och sålde därför av de fonder som tradit-
ionellt har högre risk i portföljen. 

 
Marknaden 
Den oro som marknaden främst hyser handlar åter 
om risken för en global recession. I tider som dessa 
kommer investerare att söka sig till säkra hamnar. 

Tillväxtländer med höga skulder och företag med 
stor hävstång kommer därför drabbas först av omlo-
kaliseringen av kapital. Centralbankerna står i front-
linjen och har stor betydelse för små och mellanstora 
bolag som är särskilt känsliga för minskade kassa-

flöden. Amerikanska centralbanken, Fed, utlovade i 
likhet med ECB gigantiska stödprogram för köp av 
obligationer, s.k QE. Båda bankerna angav ”No 
Limit”” på storleken av dessa köp. 
Amerikanska politiker har varit kraftfulla i sina åtgär-

der på det finanspolitiska området. I Sverige anser vi 
att politikerna hittills har varit för försiktiga, trots 
Sveriges goda statsfinanser.  
Tyvärr har EU på det finanspolitiska planet svårt att 
komma överens. Det är lite svårbegripligt då det är i 

tider som dessa en union borde stå stark och kraft-
full.  
 
Närmaste framtiden 
Vi är av naturliga skäl nu mindre optimistiska kring  

första halvåret 2020.  Effekterna av åtgärderna för att 
förhindra virusspridningen kommer att påverka 
världsekonomins och bolagens tillväxt negativt. Tills 
vi vet effekterna av detta kommer börsens volatilitet 
att vara hög. Vi räknar emellertid med en förhållan-

devis kort kris och menar att det låga ränteläget i 
kombination med penning- och finanspolitiska stimu-
lanser talar för en snabb återhämtning när väl krisen 
är över. Förhoppningsvis får vi uppleva detta under 
andra halvåret 2020. 

 
Portföljens avkastning 
Portföljens avkastning var under mars  i snitt -
16,49% på de två depåinstituten vilket såklart inte är 
glädjande för en svensk aktieportfölj. Samtidigt ska 

man vara medveten om alternativen till denna portfölj 
på flera håll (tex svenska småbolagsfonder) föll ännu 
mer vilket gör vårt resultat något bättre relativt sett 
även om det är en klen tröst. Då marknaderna faller 
handlöst som de gjorde i mars så är det svårt att 

hitta några stabila placeringar vilket gjorde att portföl-
jen fick ett kraftigt minusresultat för månaden. 
 
 
 

Markus Linnes 
Portföljförvaltare 
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*Utvecklingen baseras på modellportföljen i Nordnet som startades 2014-12-31. Från 2016-12-31 
beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modellportföljerna i Nordnet och Garantum då modell-
portföljen i Garantum startades. Från 2017-12-31 beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modell-
portföljerna i Nordnet, Garantum och Fondmarknaden då modellportföljen i Fondmarknaden starta-
des. Från 2019-06-30 beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modellportföljerna i Nordnet och 
Fondmarknaden då modellportföljen i Garantum avslutades. 
**Innehaven redovisas för modellportföljen i Nordnet. Skillnader mellan depåinstituten vad gäller 
innehav i modellportföljerna kan förekomma beroende på respektive fondutbud. 
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MODELLPORTFÖLJ SVERIGE  MÅNADSRAPPORT MARS 2020 

 
A vkastning 

 

Nordnet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 

2015 5,81% 7,28% 0,23% 1,59% 2,12% -4,00% 0,37% -4,56% -0,40% 1,95% 2,03% -2,21% 9,97% 

2016 -4,83% 0,84% 1,56% 
-

0,94% 
2,73% -3,39% 4,48% 2,22% 1,61% -2,36% -1,07% 3,29% 3,75% 

2017 0,88% 3,05% 0,71% 6,22% 2,02% -2,34% -3,10% -1,81% 4,27% 1,33% -3,01% 0,51% 8,60% 

2018 2,09% 0,07% -1,65% 4,01% 1,74% -0,55% 2,04% 1,27% -1,79% -7,35% -1,95% -4,86% -7,23% 

2019 5,90% 3,48% 0,59% 6,67% -3,66% 4,79% 0,46% -0,22% 0,92% 3,49% 3,02% 5,40% 34,95% 

2020 0,71% -7,09% -16,11%          -21,50% 

 

 
Fondmarknaden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 

2018 2,32% 0,20% -1,46% 3,71% 1,81% -0,37% 1,63% 1,36% -1,68% -7,80% -1,84% -4,74% -7,19% 

2019 6,11% 3,45% 0,73% 6,26% -3,44% 4,88% 0,06% -0,05% 1,16% 3,16% 3,20% 5,57% 35,30% 

2020 0,39% -5,65% -16,86%          -21,25% 

Portföljbeskrivning 

Cicero Exclusiv e Sv erige är en diskretionär f örv altningsportfölj som i huv udsak inv esterar i aktief onder men som f rån tid till annan också inv esterar 
i andra tillgångsklasser. Målsättningen med f örv altningen är att lev erera en av kastning i linje med den sv enska aktiemarknaden men till en mer 

kontrollerad risk och att portf öljen på så sätt ska kunna utgöra en del i ett långsiktigt sparande.  

Denna portf ölj passar dig som v ill ha en sv ensk aktieexponering, Portf öljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en place-
ringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk. 

Modellportf öljen erbjuder ett aktiv t sparande med inriktning mot den sv enska aktiemarknaden. Förv altningen av  portf öljen tar sin utgångspunkt i att 
sprida medlen öv er f lera f örv altare. Beroende på marknadsläget kommer f ördelningen till aktier att öv er tid kunna ökas och minskas.  

Om Cicero Exclusive 

 
Vår modellportf öljf örv altning Cicero Exclusiv e, passar dig som helt v ill öv erlåta placeringsbesluten till en prof essionell part, Cicero. Inom de f ärdiga 

portf öljstrategierna arbetar Cicero med att skapa så ef f ektiva portföljer som möjligt ur risk- och av kastningssy npunkt.  

Val av  underliggande innehav  kan ske i både aktiv a och indexnära f onder/instrument och omf attar inv esteringar i såv äl egna som i externa f onder 
samt f ondliknande instrument.  

 

För tillf ället f inns fyra v albara modellportf öljstrategier inom Cicero Exclusiv e med v arierande risk- och av kastningsmål, v ilka går att kombinera med 

v arandra i 25% interv all (tex 25% Kassa, 50% Bas och 25% Kry dda), v ilket gör att v i på så sätt  kan erbjuda dig cirka 30 olika kombinationer, f rån 2 
till 6 på den sju gradiga s.k. riskskalan, allt f ör att passa just dina behov  och önskemål. 

 
 

 
 

 

Riskindikator*** 
 
Lägre risk    Högre risk 
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***Riskindikatorn visar den nuvarande nivån för portföljen baserat på historisk data 
från de senaste 60 månaderna medan bilden till höger visar målrisk för respektive 
portfölj. Riskindikatorn baseras på historiken för modellportföljen i Nordnet. Skillna-
der i nuvarande riskindikator kan förekomma för modellportföljerna i de olika depåin-
stituten beroende på skillnader i historisk avkastning. 


