
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Inrikting 
Aktivt förvaltad hållbar nordisk företagsobligationsfond 

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. 

 

MÅNADSRAPPORT MAJ 2021 

Marknaden vände ner under månaden 

 

Cicero China Index minskade i värde med -0,75 % 

under månaden, vilket var något sämre än jämförel-

seindex som minskade med 2,7 %. 

Fortsatt stark kinesisk ekonomi 

Kinesiska PMI (inköpschefsindex) steg under maj 

månad till 55,2 upp från 54,9 föregående månad. 

ISM (tillverkningsindex) steg också under maj må-

nad till 61,2 upp från 60,7 föregående månad. Ef-

terfrågan är stark men viss svårighet att få tag i ar-

betskraft hämmar tillväxten en del. En ny våg av 

covid 19 rör sig över Sydostasien där tillgången på 

vaccin är begränsad. China verkar klara sig relativt 

bra men har haft ökade gränskontroller samt re-

striktioner. 

 

På årsbasis uppgår nu avkastningen i Cicero China 

Index till 3,16 %, medan jämförelseindexets avkast-

ning uppgår till 10,69 %. Hang Seng index (som ter-

minen följer) har gjort flera stora ändringar av inne-

haven vilket gör att avkastningen skiljer sig från jäm-

förelseindex. Vi ser över att möjligheten att byta jäm-

förelseindex. 

OBS! 

Under slutet av februari 2015 lades indexfonderna 

om så att de numera har valutarisk precis som kon-

kurrerande fonder, d.v.s. de ska följa indexets ut-

veckling i SEK. Index är i tabeller och grafer räknat i 

lokal valuta fram tills dess och i SEK därefter. 
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Rullande avkastning
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Cicero China B

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

Fondförmögenhet: 16 miljoner SEK 

Fondtyp: Indexfond inriktad mot fast-

landskina med exponering 

via futures. Valutaexpone-

ring mot USD (HKD) 

Jämförelseindex:  MSCI China H NR SEK 

Risk: KIID 6 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 18,06% 
Index standardavv. 5 år: 19,01% 

Active Share/Tracking Error: 8,88% 

Förvaltare: Thomas Falkenklint, 

Peter Magnusson 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,40% (Klass B) 

Förv. avgift: 0,49% (Klass B) 

Förv. avgift PPM: Saknas  

Min. belopp: 1 000 000 SEK 
Startdatum: 2013-11-11 

ISIN: SE0005504859 

Bloomberg Ticker:  CICHINB SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

