
 

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 SIX30SRI GI 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. 

 

Oktober – Viss återhämtning 

Bolagsrapporter har givit marknaden visst stöd under oktober. Dessutom 

har marknaden kanske förlikat sig med inflationssituationen och de ack-

ompanjerande räntehöjningarna från centralbankerna. 

 

Världsindex är upp med drygt 5%% i svenska kronor men hela 7% i lokal 

valuta. Det är åtminstone en viss återhämtning efter september som var 

ner över 10% i lokal valuta.  

 

Aktiespararna Topp Sverige steg med 7,9% under månaden, vilket var i 

linje med jämförelseindex. 

 

Marknaden 

Fjärde kvartalet har börjat positivt för aktieinvesterare, men det kommer 

efter tre tunga kvartal där S&P500 fallit med över 20% när inflationen 

skenat och Fed och andra centralbanker accelererat räntehöjningscykeln. 

Sysselsättningsdata med färre lediga USA-jobb var ett tecken på att även 

arbetsmarknaden bromsar in vilket gav hopp om att Fed kan komma att 

sakta ner höjningscykeln framledes.  

 

Bolagsrapporter ger också ett visst stöd där man på många håll faktiskt 

lyckas riktigt bra. Banker är en bransch som kortsiktigt tjänar på ränte-

höjningarna. Det är naturligtvis en balansgång på slak lina då man inte 

vill nå den punkt där låntagarna får problem med sina skulder, detta är 

naturligtvis inte bra för bankerna.  

 

En bransch som verkar ha det tufft för närvarande är annonsmarknaden, 

framför allt i USA. Annonsmarknaden ansätts sannolikt både av försikti-

gare kunder, som oroar sig för svagare konjunktur, och ökad konkurrens. 

Den ökade konkurrensen består i starkt tillväxande TikTok, som blir allt 

viktigare att finnas på för att nå yngre målgrupper. Streamingtjänsterna, 

såsom HBO, Disney och Netflix, har dessutom alla startat nya billigare 

abonnemang där kunden i stället får ta del av ett visst antal reklamminu-

ter per timma i programmen. Ovanstående drabbade både Google och 

Meta (Facebook) under månaden som båda kom in med sämre rapporter, 

vilket kraftigt skakade aktiekurserna. 

 

På den politiska scenen noterar vi att inflationen, eller kanske snarare 

förslag på dess bekämpning blev nytillträdde premiärministern i Storbri-

tannien, Liz Truss, fall. Hennes förslag till kraftiga skattesänkningar och 

andra expansiva finanspolitiska åtgärder mötte både marknadens och 

Bank of Englands ogillande. Pundet föll som en sten och kreditmarknaden 

slutade att fungera då man menade att kraftfull finanspolitik i nuvarande 

läge enbart spär på inflationen. 

  

Närmaste framtiden 

Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska läget 

i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. Vi vill understryka att vår 

relativt positiva syn på börsen kvarstår i det längre perspektivet. Värde-

ringar 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: 3 623 miljoner SEK 

Fondtyp: Indexfond UCITS 

Jämförelseindex:  SIX 30 SRI GI 

Risk: KIID 6 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 19,2% 

Index standardavv. 5 år: 19,4% 
Tracking Error: 1,2% 

Förvaltare: Peter Magnusson 

Jonas Eklund 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,31% 

Förv. avgift: 0,30% 

Min. belopp: 500 SEK 

Startdatum: 1999-11-25 
ISIN: SE0000924649 

Bloomberg Ticker:  AKTOPSV SS 
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