
 

 

Fondprofil & fondfakta 

 
Stark månad för Peabfonden 
 
Peabfonden 
Både Peab och Balder av fondens kärninnehav rapporterade 
under månaden. Båda visade solida siffror och har därefter 
återtagit mycket av aktiekurserna som förlorades under mars. 
Peabfonden fortsätter att gå bra och är 0,4% bättre än sitt 
jämförelseindex på månadsbasis samt 1% bättre sedan 
årsskiftet. 
 
Marknaden 
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. 
 
Värt att notera är att vi har sett en tydlig förändring av 
investerarnas preferenser rörande favoriserade bolag och 
branscher under månaden. I den tidiga återhämtningsfasen, 
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 exempelvis industri och 
banksegmentet, där det krävs en reell nationell ekonomisk 
återhämtning för att vinsterna ska återvända, som har gått 
bäst. Frågan är naturligtvis om marknaden är för positiv och 
har tagit ut för stora segrar i förskott så att det därmed finns 
risk för bakslag, eller om den reella ekonomiska 
återhämtningen faktiskt har börjat. 
 
Stark Svensk krona 
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. 
 
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 
realekonomiska vändningen under andra halvåret 2020.  

 
 

 

Månadsrapport maj 2020 

NAV 260,30 SEK 
 

AuM 495 miljoner SEK 
 

Inriktning: Specialfond som placerar ca 40% i 
 Peab-aktien. Därutöver kan fonden 
 placera viss del i närstående bolag. 

Resterande del placeras för risk-
spridning i ett antal globalfonder. 

 

Jämförelse- 40% Peab B 

index:  60% Dow Jones Global Index 
 

Risk:  KIID 6 av 7 
 

Standard- 17,2 % (fond) 
avv. 5 år: 17,2 % (jämförelseindex)  
 

Förvaltare: Peter Magnusson 
Fondtyp: Svensk Specialfond 
 

Handel: Dagligen 
, 

Valuta: SEK 
 

Årlig avgift: 1,78 % 

Min. belopp: 10 000 SEK 
 

Startdatum: 2010-07-01 
 

ISIN:  SE0003424126 
 

Bloomberg: CIPEABB SS 
   

 

Avkastning (rullande) 
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Portföljfördelning 
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Särskild information & Disclaimer 

Peabfonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ansvarig 

AIF-förvaltare är ISEC Services AB. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på 

svenska kan beställas kostnadsfritt från ISEC Services AB.  

 

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. 

 

 

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 

 

          
               

Exkluderande av vissa branscher: 
 
Peabfonden avstår från att investera i bolag där 
mer än 5 % av omsättningen härrör från följande 
verksamhetsområden: 
 

• Vapen 

• Tobaksprodukter 

• Alkohol 

• Spel 

• Pornografi 

• Fossila bränslen 

Hållbara placeringar SRI branschscreening 

Historisk avkastning sedan fondstart Avkastning de 5 senaste kalenderåren 
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* Mer information avseende innebörden av "Historisk avkastning" återfinns nedan 
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