
 

NAV 127,33 SEK (andels klass A) 
 

AuM 5 625 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- 9,6% (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 maj 2020 

Marknaden återtar förlorad mark. 
Oron och volatiliteten har avtagit under maj och ersatts med 
optimism om återhämtning i takt med att länder öppnas igen 
efter tidigare nedstängning på grund av Corona. 
 
Om man tittar på Världsindex i svenska kronor är uppgången 
begränsad till knappt 1% under maj. Om man däremot tittar 
på Världsindex i USD, finner vi en helt annan bild med en i 
stort sett dagligen positiv marknad där månaden summeras 
till drygt +5%.  
 
Förklaringen till skillnaden beror på styrkan i den svenska 
valutan. På valutamarknaden anses det allmänt att Sverige 
kommer att komma ur krisen med lägre skuldacceleration än 
övriga länder där nedstängningarna har varit mer omfattande. 
Kronan har därmed exempelvis stärkts med över 4% mot den 
amerikanska dollarn under maj. 
 
Vad har vi gjort under krisen? 
När marknaden föll 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 och har därmed följt med fint 
under återhämtningen. 
 
Marknaden 
Oron under mars och april har förbytts i optimism. Marknaden 
är för tillfället övertygad om att de kraftiga penning- och 
finanspolitiska stimulanserna kommer att bidra till snabba 
vinståterhämtningar för bolagen.  
 
Värt att notera är att vi har sett en tydlig förändring av 
investerarnas preferenser rörande favoriserade bolag och 
branscher under månaden. I den tidiga återhämtnings-fasen 
från början av april var det främst teknikbolag som gick starkt, 
då de ansågs mindre påverkade av krisen. Under maj har det 
främst varit cykliska bolag i industri och banksegmentet, där 
det krävs en reell nationell ekonomisk återhämtning för att 
vinsterna ska återvända, som har gått bäst. 
 
Närmaste framtiden 
Vi är av naturliga skäl mindre optimistiska kring bolagens 
första halvår 2020.  Effekterna av åtgärderna för att förhindra 
virusspridningen kommer att påverka världsekonomins och 
bolagens tillväxt negativt. Emellertid menar vi att det låga 
ränteläget i kombination med penning- och finans-politiska 
stimulanser talar för en ganska snabb återhämtning när väl 
krisen är över. Marknaden har under april och maj diskonterat 
detta scenario. Förhoppningsvis får vi uppleva den real-
ekonomiska vändningen under andra halvåret 2020.  
 

 Avkastning (rullande)  

 
Tillgångsfördelning 

 
 
 
 
 

 

 
 
Totalt antal innehav: 254 

 
 

 
 
 

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/

