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Utveckling och risk 

 

BAS Jul-19 2020 
Sedan 

start* 

STDAV sedan 

start* 

Nordnet 1,10% -7,85% 19,3% 8,05% 

Fondmarknaden 1,48% -9,97% N/A N/A 

 

Utvecklingsgraf* 

 

Utveckling per år* 

 

 

Innehav** 

            

 

 

Förvaltarkommentar 
 
Semestervädret är som börsen: ”klart till halv-
klart” 

 
Juli månad har varit ganska bra med mindre upp-
gångar på de flesta marknader. Notera även i detta 
sammanhang att den svenska kronan har gått 
mycket starkt vilket såklart påverkar innehav note-

rade i annan valuta än SEK. 
 
Vad har vi gjort under krisen? 
När marknaden började gå dåligt i mars tog vi ner 
vår risk i portföljerna.. När vi sedan anade lite star-

kare marknader i april har vi tagit upp risken något 
igen. 
 
Marknaden 
Månaden inleddes ganska optimistiskt under för-

hoppningar om bra rapporter och en tro på snabb 
återhämtning. Rapporterna har förvisso över lag 
infriat lågt ställda förväntningar och vi har sett kort-
siktigt positiva reaktioner ifrån många bolag i skilda 
branscher. Optimismen avtog dock mot slutet av 

månaden när vi fick fler och fler indikationer på 
förnyade pandemiska utbrott, inte minst ifrån USA. 
 
Även Donald Trump har varit aktiv med att störa 
sommarfriden på börsen med diverse inrikes- och 

utrikespolitiska grepp. Det märks att valet närmar sig 
och att hans opinionssiffror inte ser så bra ut. Han 
har uttalat att han vill senarelägga valet. Han motsät-
ter sig vidare kraftfullt poströstning som han menar 
sannolikt kan manipuleras av demokraterna och 

påhoppen på Kina har avlöst varandra under måna-
den. Än så länge verkar Kina ta det hela med ro och 
har i princip endast besvarat Trumps beordrade 
stängning av det Kinesiska Konsulatet i Houston 
med en motsvarande åtgärd i en kinesisk stad. 

 
Under månadens sista vecka såg vi BNP siffror för 
det andra kvartalet komma in. USA har sett sin 
största BNP-nedgång sedan andra världskriget med 
-9,9% kvartal över kvartal, vilket motsvarar -32,9% i 

årstakt. 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 förvän-

tansbilden. Från dessa nivåer hoppas vi nu på en 
snabb förbättring. 
 
Närmaste framtiden 
Med första halvåret avklarat är vi nu ganska optimist-

iska kring den realekonomiska återhämtningen under 
andra halvåret. Visst kan det komma bakslag både 
rörande pandemin och återhämtningen. Emellertid 
menar vi att det låga ränteläget i kombination med 
penning- och finanspolitiska stimulanser talar för en 

ganska snabb och stark återhämtning. En del är 
diskonterat på börserna redan men vi tror ändå att 
det är rätt att vara fortsatt exponerad. 
 
Portföljens avkastning 

Portföljens avkastning var under juli  i snitt 1,29% på 
de två depåinstituten. Vi tog således även i juli igen 
något av de fall som vi kunde se under mars månad. 
 
 

Markus Linnes 
Portföljförvaltare 
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*Utvecklingen baseras på modellportföljen i Nordnet som startades 2013-09-30. Från 2016-12-31 
beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modellportföljerna i Nordnet och Garantum då modell-
portföljen i Garantum startades. Från 2017-12-31 beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modell-
portföljerna i Nordnet, Garantum och Fondmarknaden då modellportföljen i Fondmarknaden starta-
des. Från 2019-06-30 beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modellportföljerna i Nordnet och 
Fondmarknaden då modellportföljen i Garantum avslutades. 
**Innehaven redovisas för modellportföljen i Nordnet. Skillnader mellan depåinstituten vad gäller 

innehav i modellportföljerna kan förekomma beroende på respektive fondutbud. 
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A vkastning 

 

Nordnet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 

2013          2,09% 0,91% 0,40% 3,44% 

2014 -0,88% 3,13% 0,36% 0,76% 2,07% 0,20% -1,23% 0,90% -1,06% -0,17% 1,54% 0,16% 5,85% 

2015 2,96% 2,17% 1,12% 
-

0,70% 
0,46% -2,97% 1,72% -2,89% -1,43% 1,81% 0,74% -2,35% 0,40% 

2016 -1,52% 1,46% -0,28% 0,77% 0,38% -1,54% 2,04% -0,10% 1,32% 1,25% -0,97% 1,34% 4,16% 

2017 -0,08% 1,41% 1,10% 2,74% 0,76% -1,62% -1,51% -1,02% 2,07% 2,11% -1,57% -0,40% 3,95% 

2018 1,19% -1,25% -0,72% 3,32% 0,44% -0,71% 0,26% 1,98% -0,71% -5,01% -1,85% -2,93% -6,09% 

2019 3,58% 2,17% 0,67% 2,87% -2,12% 2,32% 1,02% -0,03% 0,34% 1,28% 1,18% 1,63% 15,83% 

2020 0,48% -5,38% -12,32% 5,82% 2,10% 1,20% 1,10%      -7,85% 

 

 

Fondmarknaden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 

2018 1,33% -0,87% -0,59% 3,07% 0,57% -0,53% -0,11% 2,19% -0,58% -5,36% 1,68% -2,81% -5,51% 

2019 3,35% 2,43% 0,85% 2,50% -1,98% 2,57% 0,69% 0,21% 0,55% 0,94% 1,36% 1,82% 16,29% 

2020 0,11% -5,80% -12,87% 3,11% 2,48% 2,19% 1,48%      -9,97% 

 

Portföljbeskrivning 

Cicero Exclusiv e Bas är en diskretionär f örv altningsportfölj som i huv udsak inv esterar i aktie-, ränte- och hedgef onder samt f onder med expone-
ring mot en kombination av  olika tillgångsslag (multi-asset exposure). Målsättningen med f örv altningen är att lev erera en god riskjusterad av kas t-

ning och att portf öljen på så sätt ska kunna utgöra en bas i ett långsiktigt sparande.  

Detta är en portf ölj som v i rekommenderar som grund till ett långsiktigt sparande. Denna portf ölj lämpar sig till alla som har en placeringshorisont 
som är 2 år och längre. Placeringen har medel risk. Modellportf öljen erbjuder ett balanserat och f örsiktigt sparande.  

Om Cicero Exclusive 

 
Vår modellportf öljf örv altning Cicero Exclusiv e, passar dig som helt v ill öv erlåta placeringsbesluten till en prof essionell part, Cicero. Inom de f ärdiga 

portf öljstrategierna arbetar Cicero med att skapa så ef f ektiva portföljer som möjligt ur risk- och av kastningssy npunkt.  

Val av  underliggande innehav  kan ske i både aktiv a och indexnära f onder/instrument och omf attar inv esteringar i såv äl egna som i externa f onder 
samt f ondliknande instrument.  

 

För tillf ället f inns fyra v albara modellportf öljstrategier inom Cicero Exclusiv e med v arierande risk- och av kastningsmål, v ilka går att kombinera med 

v arandra i 25% interv all (tex 25% Kassa, 50% Bas och 25% Kry dda), v ilket gör att v i på så sätt kan erbjuda dig cirka 30 olika kombinationer, f rån 2 
till 6 på den sju gradiga s.k. riskskalan, allt f ör att passa just dina behov  och önskemål. 

 
 

 

 

Riskindikator*** 
 
Lägre risk    Högre risk 
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***Riskindikatorn visar den nuvarande nivån för portföljen baserat på historisk data 
från de senaste 60 månaderna medan bilden till höger visar målrisk för respektive 
portfölj. Riskindikatorn baseras på historiken för modellportföljen i Nordnet. Skillna-
der i nuvarande riskindikator kan förekomma för modellportföljerna i de olika depåin-
stituten beroende på skillnader i historisk avkastning. 


