
 

NAV 190,635 SEK (andelsklass A) 
 

AuM 1 088 miljoner SEK 
 

Inriktning: Global hållbar aktiefond inriktad på 

kvalitesbolag, normalvikt 100% 

aktier med taktiskt allokeringsvikt 
80-120%, portfölj med ca 250 

innehav, SRI branschscreening 
 

Jämförelse- 100% MSCI AC World NTR SEK 
index:   
 

Risk:  KIID 5 av 7 
 

Standard- N/A 
avv. 5 år:  
 

Tracking Err: N/A 
 

Förvaltare: Markus Linnes, Peter Magnusson                        

Fondtyp: Svensk UCITS V 
 

Handel: Dagligen 
 

Valuta: SEK 
 

Årlig avgift: 1,70 %  

Förv. avgift:  1,60 %  
 

Min. belopp: 100 SEK 
 

Startdatum: 2013-04-04* 
 

ISIN:  LU0909031873 
 

Bloomberg: SEFAOFA LX 
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Fondprofil & fondfakta Månadsrapport juli 2020 

Semestervädret är som börsen: ”klart till halvklart”  
 

Juli månad har varit ganska bra med mindre uppgångar på de fles ta 
marknader. Notera även i detta sammanhang att den svenska kronan 

har gått mycket s tarkt och när vi exempelvis  presenterar 
jämförelseindex för våra globala fonder är dessa index i negativt 

territorium för alla tre i svenska kronor ovan. Skulle de räknats  i 

exempelvis  dollar hade de alla varit på plus . 
 

Det är något som vi kommer att ha fokus på den närmaste tiden då 
kronförstärkningar his toriskt missgynnar svenska exportbolag. 

 
Det är roligt att se att vårt fokus på kvalitetsbolag i våra strukturerade 

faktorförvaltningsmodeller fortsatt fungerar bra. och att E ligo 
Strategifond Offensiv gick i linje med sitt jämförelseindex under juni. 

 
Vad har vi gjort under krisen? 

När marknaden föll i mars tog vi ner vår aktierisk något. När vi sedan 
anade lite starkare marknader i april tog vi upp aktierisken igen och 

har därmed följt med fint under återhämtningen. 
 

Marknaden 

Månaden inleddes ganska optimistiskt under förhoppningar om bra 
rapporter och en tro på snabb återhämtning. Rapporterna har förvisso 

över lag infriat lågt s tällda förväntningar och vi har sett korts iktigt 
pos itiva reaktioner ifrån många bolag i skilda branscher. Optimismen 

avtog dock mot s lutet av månaden när vi fick fler och fler indikationer 
på förnyade pandemiska utbrott, inte mins t ifrån USA . 

 
Ä ven Donald T rump har varit aktiv med att s töra sommarfriden på 

börsen med diverse inrikes- och utrikespolitiska grepp. Det märks  att 
valet närmar s ig och att hans opinionssiffror inte ser så bra ut. Han 

har uttalat att han vill senarelägga valet. Han motsätter s ig vidare 
kraftfullt poströstning som han menar sannolikt kan manipuleras  av 

demokraterna och påhoppen på Kina har avlös t varandra under 
månaden. Ä n så länge verkar Kina ta det hela med ro och har i princip 

endast besvarat T rumps  beordrade s tängning av det Kines iska 

Konsulatet i Houston med en motsvarande åtgärd i en kines isk s tad. 
 

Under månadens s ista vecka såg vi BNP siffror för det andra kvartalet 
komma in. USA  har sett s in s törs ta BNP -nedgång sedan andra 

världskriget med -9,9% kvartal över kvartal, vilket motsvarar -32,9% 
i års takt. EU:s största länder har också rapporterat och exempelvis  

Tyskland, Frankrike och Spanien upprörde marknaden med -10,1%, -
13,8% respektive -18,5% kvartal över kvartal i förändringstakt. Talen 

är kraftfullt negativa även om det också låg i förväntansbilden. Från 
dessa nivåer hoppas  vi nu på en snabb förbättring. 

 
Närmaste framtiden 

Med första halvåret avklarat är vi nu ganska optimis tiska kring den 
realekonomiska återhämtningen under andra halvåret. V iss t kan det 

komma baks lag både rörande pandemin och återhämtningen. 

Emellertid menar vi att det låga ränteläget i kombination med 
penning- och finanspolitiska s timulanser talar för en ganska snabb och 

s tark återhämtning. En del är diskonterat på börserna redan men vi 

tror ändå att det är rätt att vara fortsatt exponerad. 

 Avkastning* (rullande)  

 

Geografisk fördelning 

 
 

 

 
 

 

 
 
Totalt antal innehav: 300 

 

 
 

 

De 5 största aktieinnehaven 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

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. 

 

 

www.cicerofonder.se 

Ansvarsfulla investeringar: 
 

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 – 

UNPRI (United Nations Principles for Responsible 
Investment). 

 
Särskilda etiska urvalskriterier: 

 

Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner 
och internationella normer avstår vi från att 

placera i 
 

 Bolag som bryter mot internationella 

normer för miljö, mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och korruption.  

 

 Bolag som förknippas med illegala eller 

kontroversiella vapen – exempelvis 

klustervapen. 

              

Hållbara placeringar SRI branschscreening 

Exkluderande av vissa branscher: 

 

Eligo Strategifond Offensiv avstår från att 

investera i bolag där mer än 5 % av omsättningen 

härrör från följande verksamhetsområden 

 

 Vapen 

 Tobaksprodukter 

 Alkohol 

 Spel 

 Pornografi 

 Fossila bränslen 

Avkastning* sedan fondstart Avkastning* de senaste kalenderåren 

 

  

 

* Förvaltningen av Eligo Strategifond Offensiv togs 

över av Cicero Fonder under augusti 2019. 

September 2019 är därför den första 

kalendermånaden som det redovisas avkastning 

för. 

http://www.cicerofonder.se/

