
 

NAV 127,20 SEK (andels klass A) 
 

AuM 5 528 miljoner SEK 
 

Inriktning: Global blandfond, fundamentalt 
starka och stabila bolag med god 
direktavkastning, aktieportfölj med 
ca 250 innehav, SRI 
branschscreening 

 

Jämförelse- 50% MSCI AC World NR, SEK 

index:  25% Sv. T-Bond, 25% Sv. T-Bill 
 

Risk:  KIID 4 av 7 
 

Standard- 9,7% (fond) 
avv. 5 år: 7,5% (jämförelseindex) 
 

Tracking Err: 3,9% 
 

Förvaltare: Cicero förvaltningsteam                        

Fondtyp: Svensk UCITS V 
 

Handel: Dagligen 
 

Valuta: SEK 
 

Årlig avgift: 1,79 %  
Förv. avgift:  1,75 %  
 

Min. belopp: 500 SEK 
 

Startdatum: 2013-01-31 
 

ISIN:  SE0004576437 
 

Bloomberg: CIWO100 SS 
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Fondprofil & fondfakta Månadsrapport april 2020 

 
Marknaden återtar förlorad mark. 
Det har åter varit en volatil månad. Marknaden har återhämtat 
mycket förlorad mark på kort tid och bolagen är mitt inne i 
rapportperioden för det första kvartalet. Samtidigt översållas 
vi av trist makrostatistik och det verkar ännu vara en bit kvar 
innan samällena öppnas upp så mycket att man kan tala om 
en normalisering. Vi står kvar vid uppfattningen att vårt fokus 
på kvalitetsbolag i våra strukturerade faktorförvaltnings-
modeller kommer att ta oss ur krisen relativt bra. 
 
Vad har vi gjort 
När marknaden började gå dåligt i början av mars tog vi ner 
vår aktierisk i de mandat där det är möjligt, som exempelvis 
Cicero Hållbar Mix. När vi sedan anade lite starkare marknader 
i början av april tog vi upp aktierisken igen, varför alla 
Cicerofonder lyckades slå sina jämförelseindex under 
månaden. 
 
Marknaden 
Den oro som marknaden främst hyser handlar om risken för 
en global recession i spåren av krisen. Många traditionella 
tillverknings- och servicebolag har i princip upphört med 
verksamheten. Samtidigt har bl.a. globala teknikbolag visat 
att man närmast är oberörd av krisen. Under april har 
marknaden haft en tro på en snabb återhämtning efter krisen 
samt imponerats av teknikbolagens motståndskraft. Vi är mer 
försiktiga i detta avseende. man bör komma ihåg att första 
kvartalet, som rapporteras nu, endast påverkas av ca en 
månad coronakris.  
 
Centralbankerna står visserligen i frontlinjen och har stor 
betydelse för små och mellanstora bolag som är särskilt 
känsliga för minskade kassaflöden. Amerikanska 
centralbanken, Fed, utlovade i likhet med ECB gigantiska 
stödprogram för köp av obligationer, s.k QE. Även finanspolitik 
utnyttjas flitigt. Frågan är om åtgärderna räcker och hur 
konsumenterna ställer sig till att konsumera i samma 
utsträckning som innan krisen när länderna öppnas igen. 
 
Närmaste framtiden 
Vi är av naturliga skäl 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 menar dock att det 
låga ränteläget i kombination med penning- och 
finanspolitiska stimulanser talar för en ganska snabb 
återhämtning när väl krisen är över. Förhoppningsvis får vi 
uppleva detta under andra halvåret 2020.  
 

 Avkastning (rullande)  

 
Tillgångsfördelning 

 
 
 
 
 

 

 
 
Totalt antal innehav: 255 

 
 

 
 

De 5 största aktieinnehaven 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska 

i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser 

och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går 

även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett 

påstående i denna månadsrapport är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens 

informationsbroschyr. 

 

 

www.cicerofonder.se 

Ansvarsfulla investeringar: 
 
Vi är övertygade om att bolag som drivs 
långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att 
gynna våra andelsägare i form av bra avkastning 

över tid. 
 
På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i 
vårt analysarbete och har undertecknat och följer 
FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – 
UNPRI (United Nations Principles for Responsible 
Investment). 

 
Särskilda etiska urvalskriterier: 
 
Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner 

och internationella normer avstår vi från att 
placera i 
 

• Bolag som bryter mot internationella 

normer för miljö, mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och korruption.  

 
• Bolag som förknippas med illegala eller 

kontroversiella vapen – exempelvis 

klustervapen. 

              

Hållbara placeringar SRI branschscreening 

Exkluderande av vissa branscher: 

 

På de marknader där fonden gör direkta aktie- 

placeringar (huvudsakligen USA, Europa och 

Japan) avstår Cicero Hållbar Mix från att investera 

i bolag där mer än 5 % av omsättningen härrör 

från följande verksamhetsområden: 

 

• Vapen 

• Tobaksprodukter 

• Alkohol 

• Spel 

• Pornografi 

• Fossila bränslen 

 

På övriga marknader sker aktieexponeringen via 

aktieindexfutures/indexfonder. 

 

Avkastning sedan fondstart Avkastning de 5 senaste kalenderåren 

 

  

 

http://www.cicerofonder.se/

