
 

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.  
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Inrikting 
Aktivt förvaltad Sverigefond 

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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April – rapporter för första kvartalet 

Börserna runt om i världen var stigande under april även om takten 

från mars avtog en aning. Vi har sett inledningen på en, hittills, bra 

rapportsäsong för det första kvartalet. Världsindex är upp ca 1% i 

SEK under månaden. 

Cicero Sverige hade en bra månad i absoluta tal och är upp hela 

3,87% vilket är klart bättre än jämförelseindex som är upp 1,85%. 

Skillnaden förklaras i våra aktieval där Getinge, Nordnet Peab och 

Avanza har varit fondens bästa bidragsgivare under månaden.  

Marknaden 

De två orosmoment som har gäckat börsen tidigare i år, takten i den 

ekonomiska återhämtningen samt oro för inflation, har nu lyst med 

sin frånvaro under ett par månader. Samtidigt finns båda faktorerna 

kvar och negativa datapunkter kan leda till förnyad oro. 

 

Under april har marknaden i stället fokuserat på fina bolagsrappor-

ter. Vi har i flera sektorer sett överraskande bra rapporter. Både 

verkstadsbolag och framför allt banker sticker ut positivt.  

 

Rörande verkstadsbolagen märks det att hjulen börjar snurra igen 

och vi har sett fina siffror från bland annat Volvo, SKF och Atlas 

Copco. Intressant är dock att trots att man visar fina siffror står ak-

tierna lägre idag än innan respektive rapport. Ett av skälen är san-

nolikt höga värderingar. Marknaden har svårt att ta till sig de fina 

marginalerna under Q1 när värderingen är hög och den framtida 

återhämtningstakten lite oviss. Ett annat problem som har drabbat 

de flesta tillverkande bolag under den senaste tiden är den skriande 

bristen på halvledare som bland annat har tvingat Volvo att ta stopp-

dagar i produktionen. Detta är naturligtvis ett internationellt pro-

blem även som berör många tillverkande bolag runt om i världen 

med ökande teknikinslag i sina produkter. 

 

Världen över har vi sett mycket fina bankrapporter som överträffar 

marknadens förväntningar. Inte heller här leder rapporterna till 

större börsuppgångar. Marknaden ser att mycket av drivkraften i 

rapporterna relateras till starka börser vilket man är lite skeptisk 

varaktigheten i. I Sverige vill vi dock framhålla mycket låga kredit-

förluster som positivt. 

 

Närmaste framtiden 

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

det längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska 

stimulanserna som just nu pumpas ut för att stödja återhämt-

ningen borgar för ett klimat som normalt gynnar aktieinveste-

ringar. Det kan dock alltid komma rekyler om osäkerheten ökar. 
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Rullande avkastning 
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Cicero Sverige

Vänligen notera att fonden startade den 12:e september 2019

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

Fondförmögenhet: 155 miljoner SEK 

Fondtyp: Sverigefond UCITS 

Jämförelseindex:  OMX 30 TR 

Risk: KIID 6 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 15,1% (simulerad) 

Index standardavv. 5 år: 15,1% 
Active Share: 66,6% 

Förvaltare: Peter Magnusson 

Bence Földi 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 1,54% 

Förv. avgift: 1,40% 

Min. belopp: 500 SEK 

Startdatum: 2019-09-13 
ISIN: SE0012853828 

Bloomberg Ticker:  CICSVEA SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

