
 

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. 

Augusti – Återhämtningen stagnerar efter Jackson Hole 

Augusti har varit en blandad börsmånad med förnyat fokus på högre 

räntor och elpriser samt inflationsoro efter återhämtningen i juli. 

Första delen av månaden fortsatte i positiv riktning varefter andra 

hälften förbyttes i fallande kurser i takt med att oron tilltog. Den till-

tagande oron bidrog till att Världsindex slutligen slutade relativt oför-

ändrat på +0,3% i SEK under augusti. Notera att den svenska kronan 

åter har varit svag och Världsindex i lokal valuta faktiskt är ner om-

kring 5% under augusti. 

 

Cicero Hållbar Mix hade en bra månad, Fonden steg 1%. Jämförelse-

index steg samtidigt med 0,6%. Vi såg att Cicero Hållbar Mix och Ci-

cero Yield uppmärksammades i Privata Affärers senaste nummer 

som Sveriges bästa blandfonder i år. 

 

Marknaden 

En händelse som marknaden väntade på hela månaden var central-

bankskonferensen i Jackson Hole, USA. Historiskt har Jackson Hole 

ofta använts av amerikanska centralbankschefer för att annonsera 

skiften i penningpolitiken eller markera mot marknadsaktörernas syn 

på densamma. Backar vi tillbaka en månad eller så var det i högsta 

grad aktuellt. Börsen gick under sommaren mycket starkt. En viktig 

orsak var att många började tro på ett mindre aggressivt Fed i köl-
vattnet av svalare konjunktur. I linje med det sjönk marknadsrän-

torna. Dessutom vände inflationen i juli äntligen ned. Förhoppningar 

av stramare penningpolitik grusades under konferensen där FED:s le-

damöter unisont proklamerade högre räntor i närtid för att bekämpa 

inflationen. Man oroar sig fortsatt för stigande priser och en mycket 

stark arbetsmarknad. 

 

Energipriser i Europa stiger kraftigt efter ryska begränsningar av gas-

flödet till Tyskland via Nordstream 1. Energianalytiker har avlöst 
varandra i att prognostisera kraftfullt stigande priser fortsättningsvis 

under höst och vinter. Ransoneringar kan bli aktuellt och det står klart 

att statliga stödåtgärder behövs för att stödja både hushåll och företag 

i syfte att inte förvärra krisen via massuppsägningar och företagsned-

läggningar. 

 

Som en följd av ovanstående har ett flertal banker reviderat ner BNP-

prognoser under de senaste veckorna då man ser avtagande ekono-

misk aktivitet både hos företag och hushåll på grund av att ökat kost-

nadstryck äter upp stora delar av överskottskapital som annars kunde 
ha använts till investeringar och konsumtion. För den ekonomiskt in-

tresserade befinner vi oss åter i ett mycket spännande läge där rätt 

åtgärder från centralbanker och regeringar kan utgöra skillnaden mel-

lan mjuklandning och djup recession. 

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 per-

spektivet. Värderingar har kommit ner och lyckas vi avvärja hotet om 

recession ser vi en hel del köpvärda bolag. 
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Fondförmögenhet: 5 854 miljoner SEK 

Fondtyp: Blandfond UCITS 

Jämförelseindex:  50% Morningstar Developed 

Markets TME NR, SEK, 25% Sv. 

T-Bond, 25% Sv. T-Bill 

Risk: KIID 4 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 9,2% 

Index standardavv. 5 år: 7,3% 

Tracking Error: 4,3% 

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 
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA

Investement Grade AA+/AA/AA- 1,9%

A+/A/A- 4,0%

BBB+/BBB/BBB- 13,2%

BB+/BB/BB- 12,2%

High Yield B+/B/B- 3,8%

CCC+/CC/C- 0,2%

Default

Likviditet 4,9%

Andelen av portföljens räntepapper med 

officiellt kreditbetyg uppgick till: 59,4%

 

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

APPLE

JPMORGAN CHASE &

CO

SUNNOVA ENERGY

ALPHABET INC-A

GARTNER INC

OREILLY AUTOMOT

ESSENTIAL

UTILITIES

SCHWAB (CHARLES)

CHURCH & DWIGHT

CO INC

AUTOZONE INC

10 största innehaven

http://www.cicerofonder.se/

