
 

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 aktiefond 

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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September – ränteoro 

Börserna runt om i världen var negativa under september. Viktigaste 

hållpunkten var den Amerikanska Centralbanken (FED) som skick-

ade signaler om att minskade stödköp på obligationsmarknaden kan 

vara nära förestående. Detta och kollapsen för kinesiska fastighets-

bolaget Evergrande har satt den negativa tonen på marknaden un-

der månaden. 

 

Världsindex var ner med drygt 4% i lokal valuta under september. 

 

US ESG Sector 

Fonden har haft en kort utvärderingsperiod om endast ett par veckor 

men i förhållande till jämförelseindex lyckades fonden att överav-

kasta med 0,39% vilket också belastas av initiala transaktionskost-

nader.  

 

Fonden gynnas under perioden av att strategin undviker ”Big Tech” 

i Coommunication Services samt avsaknad av räntekänsliga fastig-

hetsaktier. Fonden missgynnas av avsaknad av exponering mot 

energisektorn givit de kraftiga prisökningar vi har sett de senaste 

veckorna i både olja-, gas- och elpriser. 

 

Marknaden 

Det har talats mycket under månaden om den amerikanska central-

bankens strategi för att lätta på gasen lite rörande de penningpoli-

tiska stimulanserna, så kallad Tapering. Marknaden har reagerat 

kraftigt på oron för åtstramningar tidigare under året. I uttalandena 

efter FED:s räntemöte i mitten av september meddelade Central-

bankens penningpolitiska kommitté att den ökande smittspridningen 

av coronaviruset har fått delar av den ekonomiska återhämtningen 

att sakta ned, men att den i stora drag har blivit starkare.  

 

Vår slutsats blir att man sannolikt drar ned stödköpen något i sam-

band med räntemötet i november. Marknaden reagerade kraftigt på 

räntesidan där tex. Tioåringen i USA steg under månaden från 1,3 

till 1,55%. I miljö av stigande räntor går sällan aktiemarknaden hel-

ler bra, vilket vi fick erfara denna månad. 

 

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, som den vi är inne i just nu, när osäker-

heten ökar.  
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Vänligen notera att fonden startade den 16:e september 2021

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

Fondförmögenhet: 208 miljoner SEK 

Fondtyp: Aktiefond UCITS 

Jämförelseindex:  S&P 500 Total Return 

Risk: KIID 5 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: N/A 

Index standardavv. 5 år: 13,1% 
Tracking Error: N/A 

Förvaltare: Christer Sterndahlen 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 0,9% 

Förv. avgift: 0,5% 

Min. belopp: 1000 SEK 

Startdatum: 2021-09-16 

ISIN: SE0013647179 
Bloomberg Ticker:  CICOUEA SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

