
 

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 indexfond som följer OMX 30 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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Short Squeeze 

Börserna runt om i världen har varit försiktigt stigande under januari i 

rapporterna för det fjärde kvartalet Världsindex är upp ca 1,5%. Aktie-

spararna Topp Sverige är upp med 3,93%, vilket är i linje med 

jämförelseindex. 

 

GameStop har varit på allas läppar och fenomenet har blivit så viktigt att 

vi vill uppmärksamma det, då det påverkar marknaden. Det krisande bo-

laget som primärt säljer dataspel i fysiska butiker har länge upplevt krym-

pande försäljning då de flesta spel idag säljs på onlineplattformar. Pan-

demin blev ytterligare en nådastöt. Aktien handlades kring 5 USD under 

sommaren och var en mycket populär kortningskandidat bland Hedgefon-

der. Under hösten har aktien succesivt stigit utan att ha uppvisat under-

liggande verksamhetsförbättringar. De senaste veckorna steg aktien 

snabbt till som högst 483 USD. Det hela har sitt ursprung i att småsparare 

på forum som exempelvis Reddit har uppmärksammat att en mycket stor 

del av bolagets aktier har varit kortade. Genom att uppmana varandra att 

köpa aktier och samtidigt instruera sina mäklare att inte tillåta utlåning 

av aktierna har man lyckats skapa en s.k Short Squeeze. Aktien har stigit 

när småspararna köpt, Hedgefonderna gör förluster och tvingas köpa till-

baka aktier. Samtidigt har det funnits färre och färre aktier att låna och 

Hedgefonder som har lånat aktier har ombetts lämna tillbaka dem varför 

de har tvingats köpa tillbaka dem i marknaden. Förlusterna för blankarna 

har blivit gigantiska och fenomenet föremål för myndigheternas intresse. 

Likartade diskussioner har förts kring flera aktier, även i Sverige, och vi 

lär få höra mer om detta framöver. 

De rapporter vi hittills har sett har varit ganska bra. Aggregerat har vi 

exempelvis sett positiva estimatrevideringar för försäljning och EBIT på 

ca 0,5%. Förväntningarna är dock höga och marknaden har varit lite av-

vaktande under de sista två veckorna av januari. Merparten av måna-

dens positiva marknadsavkastning genererades istället under inled-

ningen av januari.  

Under andra hälften av månaden har marknaden istället fokuserat på 

vaccinförseningar och huruvida Biden ska lyckas få igenom sitt hjälppro-

gram trots allt. 

Närmaste framtiden 

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

längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska stimulan-

serna 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.  
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Branschfördelning direkta aktieplaceringar 

                          

      

         

           

         

           

                      

                

                      

                      

          

           

Rullande avkastning

 

    

    

    

    

    

     

     

                                           

                          

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

Fondförmögenhet: 3 483 miljoner SEK 

Fondtyp: Indexfond UCITS 

Jämförelseindex:  OMX 30 TR 

Risk: KIID 6 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 14,6% 

Index standardavv. 5 år: 14,5% 
Tracking Error: 0,3% 

Förvaltare: Peter Magnusson 

Bence Földi 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,31% 

Förv. avgift: 0,3% 

Min. belopp: 500 SEK 

Startdatum: 1999-11-25 
ISIN: SE0000924649 

Bloomberg Ticker:  AKTOPSV SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

