
 

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 blandfond 

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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Juli – rapporter i fokus 

Börserna runt om i världen var avvaktande under juli med en svagt 

positiv trend. Viktigaste hållpunkt i juli var den Amerikanska Central-

banken (FED) som höll möte i mitten av månaden och åter lämnade 

styrränta och stimulerande åtgärder oförändrade. Världsindex är 

upp med knappt 1,5% i lokal valuta.  

Cicero Hållbar Mix är upp 1,14% under juli, vilket är bättre än jäm-

förelseindex som är upp 1,04%. Skillnaderna förklaras främst av 

styrka i miljöinriktade invalda hållbara bolag som fonden äger.  

Det är roligt att se att portföljens bästa innehav under juli var en-

bart hållbara invalda innehav. Sinch, Sonans och Borregaard är alla 

upp mellan 20%-25%. 

Marknaden 

Marknaden skakade till lite under mitten av månaden. De farhågor 

som då belystes var framför allt att världens ekonomier skulle ha 

nått en topp i återhämtningen, inte minst då man samtidigt fick 

motgångar i pandemibekämpningen från flera länder med ånyo 

ökade restriktioner som följd. FED:s lugnande räntebesked och bra 

rapporter fick dock in marknaden på det positiva spåret igen. Man 

bör vara vaksam på eventuellt återkommande oro kring pandemin 

då orosmoln under senare tid snarast har handlat om inflation dri-

vet av för stark återhämtning. 

Bland månadens viktigaste händelser noterar vi att Kina på senare 

tid har ställt allt fler krav på multinationella kinesiska bolag med 

nedgångar som följd. Bland annat har man krävt att teknikjätten 

Tencent ger upp sina exklusiva musikrättigheter. Enligt myndighets-

direktivet har Tencent efter köpet av China Music 2016 en för domi-

nant ställning på marknaden. Vi tror att orsaken till att man gör så 

här är att de kinesiska Fintech-bolagen har blivit för stora och mäk-

tiga. De har gått från att vara ”too big to fail” till att vara ”to big to 

obey”. Alibaba och Tencent har 1 miljard konsumenter i sina nät-

verk. Kommunistpartiet i Kina har bara 280 miljoner medlemmar. 

Denna obalans kommer inte att accepteras och därmed bör man 

vara lite försiktig med investeringar i dessa bolag just nu även om 

nedgångarna på sina håll känns lockande. 

Närmaste framtiden 

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

det längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska sti-

mulanserna 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.  

 

Branschfördelning direkta aktieplaceringar  
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Andelen av portföljens räntepapper med officiellt kreditbetyg uppgick 

till 18,7% 

Kreditbetyg 

Värdepapper

Andel av 

fond %

Investment grade AAA 0,0%

AA+/AA/AA- 1,2%

A+/A/A- 2,5%

BBB+/BBB/BBB- 14,2%

High Yield BB+/BB/BB- 8,2%

B+/B/B- 3,9%

CCC/CC/C 0,0%

Default D 0,0%
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Cicero Fonder AB Box 7188  103 88 Stockholm Tel: 08-4401380 www.cicerofonder.se 

Fondförmögenhet: 6 063 miljoner SEK 

Fondtyp: Blandfond UCITS 

Jämförelseindex:  50% MSCI ACWI NR, SEK, 25% 

Sv. T-Bond, 25% Sv. T-Bill 

Risk: KIID 4 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 8,7% 
Index standardavv. 5 år: 6,7% 

Tracking Error: 3,6% 

Förvaltare: Cicero förvaltningsteam 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 1,77% 

Förv. avgift: 1,75% 

Förv. avgift PPM: 0,45%  

Min. belopp: 500 SEK 
Startdatum: 2013-01-31 

ISIN: SE0004576437 

Bloomberg Ticker:  CIWO100 SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

