
 

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.  

 

 

 

 

 

 Inriktning 
Aktivt förvaltad hållbar svensk småbolagsfond 

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 påverkansarbetet utförs genom vårt samarbete med Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund (Aktiespararna). 

MÅNADSRAPPORT juli 2022 

Juli har varit en bra börsmånad med fokus på återhämtning efter 

flera trista månader.  

Efter en stabil återhämtning under hela månaden var Världsindex 

slutligen upp med 6,6% i lokal valuta under juli. 

Cicero Global (fd Quesada Global) visar på motståndskraft och är 

upp 7,2% under månaden men jämförelseindex steg samtidigt med 

6,6%.  

 

Marknaden 

FED levererade åter 75 punkters räntehöjning på i juli, hädanefter 

menar Fedchefen Powell att storleken på kommande höjningar 

kommer att vara mer beroende av inkommande data. Då vi åter 

har fått se nya högsta-nivåer för både total KPI (9,1%) och löneök-

ning (6,7% - Atlanta Fed Wage growth tracker) fanns det inte 

mycket annat att göra än att leverera ytterligare 75 punkters höj-
ning trots vikande konjunkturindikatorer.  

 

Dock anser sig FED nu ha höjt till en neutral nivå för räntan och 

betonar att storleken på höjningen vid nästa möte om åtta veckor, 

och framöver, kommer att vara beroende av inkommande data. 

Marknaden tog avsaknaden av en tydlig guidning till ytterligare 

kraftiga höjning som duvaktigt och en signal att FED är på väg att 

svänga. Vi förväntar oss nu att man gör just vad man säger och 

studerar data och om det behövs höjer med 25 punkter i taget.  
 

Den senaste tidens nedgång i råvarupriser pekar mot något ljusare 

utsikter för KPI, men marknadens fokus på löner kanske nu i stället 

kommer att intensifieras. Avtalsrörelsen i Sverige drar i gång snart 

och det är inte svårt att tänka sig höga krav givet inflationen. Som 

vi tidigare har påpekat är detta dock något som vi helst vill undvika 

då det endast skulle skruva inflationsspiralen ett varv till. 

 

Det är inte alltid helt enkelt att förklara marknadens rörelser, vi har 

fått få handfasta skäl till marknadens uppgång under juli. Marknads-

räntorna har fortsatt ner och vi handlar idag den amerikanska 10-

åringen på strax under 2,8% i jämförelse med toppnoteringarna från 

juni på över 3,5%. Marknaden tolkar förmodligen för närvarande si-

tuationen som att FED via sitt kraftfulla agerande kommer att ta 

kontroll över inflationen. Marknaden hoppas just nu därmed på att 

räntehöjningscykeln blir kortvarig och byter riktning vid årsskiftet. 

Vi hoppas att marknaden har rätt men är också förberedda för bak-

slag i det korta perspektivet. 

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. 

 

 

Fondförmögenhet: 73 miljoner SEK   

Fondtyp: Global aktiefond UCITS   

Jämförelseindex:  Globalt aktieindex (SEK).   

Risk: KIID 5 av 7   

Fondens standardavv. 5 år: 15,5%    

Index standardavv. 5 år: 

Tracking Error: 

15,7%  

4,9% 

  

Förvaltare: Peter Magnusson 
Jonas Eklund 

  

Handel: Dagligen   

Valuta: SEK   

Årlig avgift: 1,36%   

Förv. avgift: 1,35%   

Min. belopp: 100 SEK   

Startdatum: 2016-12-14   

ISIN: SE0008737225   

Bloomberg Ticker:  QUEGLOB SS   
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