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framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och minsk a i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Materialet är endast avsett som allmän 
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MODELLPORTFÖLJ KASSA  MÅNADSRAPPORT APRIL 2020 

Utveckling och risk 

 

KASSA Apr -20 2020 Sedan start* 
STDAV sedan 

start* 

Nordnet 1,41% -6,11% -1,79% 3,36% 

Fondmarknaden 1,62% -6,00% N/A N/A 

 

Utvecklingsgraf* 

 

Utveckling per år* 

 

 

Innehav** 

            

 

Förvaltarkommentar 
 
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 makrosta-
tistik och det verkar ännu vara en bit kvar innan 
samhällena öppnas upp så mycket att man kan tala 
om en normalisering. 
 

Vad har vi gjort 
När marknaden började gå dåligt i mars tog vi ner 
vår risk i portföljerna.. När vi sedan anade lite star-
kare marknader i april har vi tagit upp risken något 
igen. 

 
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. Ameri-
kanska 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 stimu-
lanser talar för en ganska snabb återhämtning när 
väl krisen är över. Förhoppningsvis får vi uppleva 

detta under andra halvåret 2020. 
 
Portföljens avkastning 
Portföljens avkastning var under april  i snitt 1,52% 
på de två depåinstituten vilket såklart är glädjande 

för en försiktig portfölj. Vi tog således igen något av 
de fall som vi kunde se under mars månad. 
 
 
 

 
 
 
 

Markus Linnes 
Portföljförvaltare 
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*Utvecklingen baseras på modellportföljen i Nordnet som startades 2013-09-30. 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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A vkastning 

 

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

2013          0,96% 0,40% 0,40% 1,77% 

2014 0,12% 0,86% 0,10% 0,32% 0,59% 0,26% -0,18% 0,03% -0,63% -0,16% 0,18% -0,63% 0,85% 

2015 0,35% 0,58% 0,31% 0,07% -0,23% -0,79% 0,39% -0,94% -0,92% 0,66% 0,49% -0,73% -0,79% 

2016 -0,63% 0,11% 0,12% -0,28% 0,08% -0,25% 0,14% 0,14% -0,45% -0,06% -0,11% 0,44% -0,77% 

2017 -0,01% 0,70% -0,11% 0,87% 0,10% -0,23% 0,17% -0,09% 0,86% 0,43% -0,64% 0,07% 2,13% 

2018 0,73% -0,22% -0,26% 0,80% 0,13% -0,54% 0,11% 0,27% 0,13% -1,53% -1,23% -1,07% -2,69% 

2019 0,91% 0,58% 0,14% 0,94% -0,73% 0,79% 0,20% -0,12% 0,19% 0,41% 0,31% 0,47% 4,16% 

2020 0,28% -0,73% -7,00% 1,41%         -7,42% 

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

2018 0,81% -0,15% -0,19% 0,68% 0,22% -0,46% -0,04% 0,34% 0,22% -1,66% -1,14% -0,94% -2,31% 

2019 0,79% 0,67% 0,24% 0,83% -0,64% 0,89% 0,03% 0,01% 0,27% 0,26% 0,40% 0,59% 4,42% 

2020 0,34% -0,65% -7,21% 1,62%         -6,55% 

 

Portföljbeskrivning 
 
Cicero Exclusiv e Kassa är en diskretionär f örv altningsportfölj som i normalf allet i huv udsak inv esterar i ränteexponeringar och hedgeexponeringar.  

 

Målsättningen med f örv altningen är att öv er tid lev erera positiv  av kastning till relativ t låg risk. Denna portf ölj passar dig som v ill ha möjlighet att f å 

bättre ränta än på bank.  
 

Portf öljen lämpar sig f ör korta placeringshorisonter upp till 2 år. Placeringen har låg risk.  

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. 


