
 

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.  
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Inrikting 
Passivt förvaltad hållbar indexfond som följer SIXSEDIV21SRIGI indexet 

Ansvarsfulla investeringar på Cicero Fonder 
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. 

Cicero Fonder tillämpar negativ etisk branschscreening då fonderna avstår från 

att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från 

följande verksamhetsområden: Vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, porno-

grafi och fossila bränslen. Flera av våra fonder väljer dessutom in hållbara bolag 

och påverkansarbete utförs vi samarbete med Aktiespararna. 
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Augusti – Statistik och centralbankeri fokus 

Börserna runt om i världen var positiva under augusti. Viktigaste 

hållpunkt var den Amerikanska Centralbanken (FED) som höll sitt 

årliga symposium i Jackson Hole i mitten av månaden.  

Världsindex är upp med knappt 2,52% i lokal valuta.  

Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 0,16% i augusti, vilket 

var i linje med jämförelseindex. 

 

Marknaden 

 

Det har talats mycket under månaden om den amerikanska 

centralbankens strategi för att lätta på gasen lite rörande de pen-

ningpolitiska stimulanserna, så kallad Tapering. Marknaden har re-

agerat kraftigt på oron för åtstramningar tidigare under året. I 

samband med FED:s symposium i Jackson Hole var ledningen med 

Powell i spetsen tydliga med att Tapering kommer att ske försiktigt 

och gradvis. Vidare menar man att arbetsmarknaden inte har åter-

hämtat sig tillräckligt för att åtstramningar ska kunna bli aktuella 

nu. Man tydliggör att förändringar i penningpolitiken tidigast kan 

komma i slutet av året och i så fall annonseras i god tid innan för-

ändringar införs.  

Makrostatistik har i allmänhet kommit in i ganska starkt under au-

gusti, men tillväxtsiffrorna i procent har avtagit helt naturligt då vi 

nu har kommit en bra bit på väg i återhämtningen. Både rörande 

Inköpschefsindex (ISM) och den viktigaste arbetsmarknadssiffran 

(Payrolls) har huvudsiffrorna varit starka men delkomponenter rö-

rande prisutveckling, och därmed inflationistiska tendenser, har 

kommit in lite lägre vilket i marknadens ögon är den bästa av värl-

dar. 

Månaden har därmed bidragit med ett bra klimat för aktiemarknaden 

och räntorna har rört sig relativt lite trots stark makrodata Även 

detta i motsats till vad vi såg under våren när minskade penningpo-

litiska stimulanser kom på tal. Exempelvis har vi sett den ameri-

kanska tioåringnen pendla mellan relativt beskedliga 1,20 – 1,30 

procent. 

Närmaste framtiden 

 

Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i 

det längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska sti-

mulanserna som just nu pumpas ut för att stödja återhämtningen 

borgar för ett klimat som normalt gynnar aktieinvesteringar. Det kan 

dock alltid komma rekyler om osäkerheten ökar.  

 

De största 10 innehaven 

 
4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,2% 5,4% 5,6%

SEB A

TELE2 B

BILLERUD

HEXPOL AB

SKANSKA

CASTELLUM

ASTRAZENECA

NORDEA

ABB LTD

FABEGE B

Branschfördelning direkta aktieplaceringar 

 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Information Technology

Energy

Real Estate

Utilities

Health Care

Consumer Staples

Communication Services

Consumer Discretionary

Materials

Industrials

Financials

Rullande avkastning 

 

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 mån YTD 1 år 3 år medel Från start (medel)

Aktiespararna Direktavkastning

Vänligen notera att fonden startade den 3:e oktober 2016

Cicero Fonder AB Box 7188  103 88 Stockholm Tel: 08-4401380 www.cicerofonder.se 

Fondförmögenhet: 661 miljoner SEK 

Fondtyp: Indexfond UCITS 

Jämförelseindex:  SIX Sweden Dividend 21 SRI GI 

Risk: KIID 6 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: Saknas 

Index standardavv. 5 år: 14,3% 
Tracking Error: Saknas 

Förvaltare: Peter Magnusson 

Bence Földi 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,31% 

Förv. avgift: 0,3% 

Min. belopp: 100 SEK 

Startdatum: 2016-10-03 
ISIN: SE0008321780 

Bloomberg Ticker:  AKDIRAV SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

