
 

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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Inriktning 
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. 

 

December – Tunn handel  

Under hela december har vi sett låg likviditet samt viss oro åter-

komma till marknaden, främst drivet av uttalandena i samband med 

den amerikanska centralbankens räntehöjning. 

 

Världsindex är ner med knappt 5% i svenska kronor och ca 5,5% i 

lokal valuta.  

 

Aktiespararna Direktavkastning sjönk med 2,7% under månaden, 

vilket var i linje med jämförelseindex. 

 

Marknaden 

Årets sista månad avslutade i linje med helåret 2022, nedåt. Det 

var framför allt den Amerikanska centralbankens räntehöjning med 

väntade 0,5% samt vidhängande kommentarer som fick mark-

naden på fall. Centralbankschefen Jerome Powell var under press-

konferensen tydlig med att han kommer hålla kursen på att be-

kämpa inflationen tills jobbet är gjort. Det är ännu inte läge att 

lätta på bromsen. Fed höjer även räntebanan, nästa år väntas rän-

tan toppa på 5,1% innan den sjunker till 4,1 procent i slutet av 

2024. Powell menade också att marknaden verkade ha blåst faran 

över i ljuset av stigande börser och fallande räntor under oktober 

och november vilket han tyckte var olyckligt. För att räntepolitiken 

ska bita på inflationen krävs att alla måste, inklusive de finansiella 

marknaderna, känna allvaret i situationen annars kommer fler och 

större räntehöjningar krävas enligt Powell. 

 

Ytterligare en orsak till den tuffa avslutningen på 2022 kan vara så 

kallad windowdressing vilket innebär att snabbfotade investerare, 

primärt hedgefonder, önskar snygga till siffrorna för att göra sina 

investerare så nöjda som möjligt vid årsskiftet. Under december 

noterade vi att hedgefonder aldrig har varit så kortpositionerade 

som nu under de senaste 10 åren. Genomsnittshedgefonden har 

dessutom förlorat ca 5% under 2022. Då investerarna i genomsnitt 

inte kan vara speciellt nöjda med årets utveckling på -5% bedömer 

vi sannolikheten som hyfsat hög att hedgefonder gärna ville av-

sluta året i moll givet sina negativa positioner.  

 

Närmaste framtiden 

Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska 

läget i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill under-

stryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre 

perspektivet. Värderingar har kommit ner och lyckas vi avvärja hotet 

om recession ser vi en hel del köpvärda bolag. 

 

 

 

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

Fondförmögenhet: 980 miljoner SEK 

Fondtyp: Indexfond UCITS 

Jämförelseindex:  SIX Sweden Dividend 21 SRI GI 

Risk: KIID 6 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 18,5% 

Index standardavv. 5 år: 18,6% 
Tracking Error: 0,1% 

Förvaltare: Peter Magnusson 

Jonas Eklund 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,31% 

Förv. avgift: 0,30% 

Min. belopp: 100 SEK 

Startdatum: 2016-10-03 
ISIN: SE0008321780 

Bloomberg Ticker:  AKDIRAV SS 

 

 

90

110

130

150

170

190

dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22

Fond Index  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Industrials

Financials

Materials

Consumer Discretionary

Communication Services

Real Estate

Consumer Staples

Information Technology

Health Care

Utilities

Energy

Branschfördelning direkta aktieplaceringar

 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

SECURITAS B

AXFOOD

SV.

HANDELSBANKEN A

SWEDBANK

BILLERUD

SEB A

NORDEA

SSAB B

VOLVO B

ABB LTD

10 största innehaven

http://www.cicerofonder.se/

