
 

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 hållbar 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. 

MÅNADSRAPPORT April 2022 

April har varit en riktigt trist börsmånad där exempelvis amerikanska 

S&P 500 Index noterar den största aprilnedgången sedan 1970, 

8,7% i lokal valuta. Då den svenska kronan har varit svag, och den 

amerikanska dollarn stark motsvarar nedgången ca 4,4% i SEK. 

 

Även världsindex var ner med hela 8% i lokal valuta under april 

(3,7% i SEK) 

 

Cicero Sverige hade en tuff månad då fonden sjönk 4,5%. Jämfö-

relseindex sjönk samtidigt med 0,9%. Bäst var Hexatronic, Karnov 

och Swedbank, upp mellan 11-12%. 

 

Marknaden 

Under april har räntor, inflation och centralbankshöjningar varit i fo-

kus. I mars höjde FED och nu i april följde bland annat den Svenska 

Riksbanken efter.  

 

En lite oroande utveckling är negativ yield-kurva det finns bedömare 

som menar att när den långa räntan sjunker under de kortare löpti-

derna är det ett klart tecken på att investerare är ganska pessimist-

isk till den långsiktiga utvecklingen vilket, man menar, är en indika-

tor på att recession är i antågande. Just detta fenomen har vi nu 

under en kortare period noterat i USA. Hittills har perioderna med 

ovanstående mönster varit korta men vi håller ett vakande öga över 

situationen. Recession är naturligtvis inte eftersträvansvärt men vi 

noterar att historien pekar på en ganska bra träffsäkerhet mellan 

negativ räntebana och recession och detta kan vara en av de nega-

tiva faktorer marknaden har tagit fasta på.  

 

Oron för fallande tillväxt härrör sig naturligtvis från den galoppe-

rande inflation vi just nu upplever drivet primärt av stigande ener-

gipriser som nu succesivt letar sig ut i andra delar av ekonomin via 

exempelvis stigande fraktkostnader som påverkar i princip alla va-

ror, inte minst livsmedel. 

 

Som synes saknas inte faktorer för den mycket trista börsutveckl-

ingen som vi har upplevt under april. Det vi skulle behöva se nu är i 

första hand avtagande inflationssiffror för att marknaden ska få lite 

nytt självförtroende. 

 

Närmaste framtiden 

Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra geopolitiska 

läget i Ukraina. På medellång sikt noterar vi att stigande energi och 

råvarupriser riskerar att förstärka den inflationsoro som marknaden 

redan hyste innan krigsutbrottet, vilket är negativt för riskfyllda till-

gångar och konjunkturens utveckling. 

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

det längre perspektivet. 

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

Fondförmögenhet: 50 miljoner SEK 

Fondtyp: Sverigefond UCITS 

Jämförelseindex:  OMX 30 TR 

Risk: KIID 6 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 23,0% (veckovis sedan start) 

Index standardavv. 5 år: 21,8% (veckovis sedan start) 

Tracking Error: 9,1% 

Förvaltare: Peter Magnusson 

Jonas Eklund 

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 
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Branschfördelning direkta aktieplaceringar

http://www.cicerofonder.se/

