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Utveckling och risk 

 

BAS Apr-21 2021 
Sedan 
start* 

STDAV sedan 
start* 

Nordnet 1,23% 5,09% 36,41% 8,05% 

Fondmarknaden 1,44% 5,95% N/A N/A 

 

Utvecklingsgraf* 

 

Utveckling per år* 

 

 

Innehav** 

            

 

 

Förvaltarkommentar 
 

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, hit-
tills, bra rapportsäsong för det första kvarta-
let. Världsindex är upp ca 1% i SEK under 
månaden. 
 
Cicero Hållbar Mix är upp 0,64% vilket är 
bättre än jämförelseindex som är upp 0,58%. 
Skillnaderna förklaras främst av återhämtning 
i miljöinriktade invalda hållbara bolag som 
fonden äger samt en gynnsam marknad för 
fondens kvantitativa aktiestrategi. 
 
Marknaden 
De två orosmoment som har gäckat börsen 
tidigare i år, takten i den ekonomiska åter-
hämtningen 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 bolagsrapporter. Vi har i flera sektorer 
sett överraskande bra rapporter. Både verk-
stadsbolag 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 aktierna lägre idag än 
innan respektive rapport. Ett av skälen är 
sannolikt 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 tillver-
kande bolag under den senaste tiden är den 
skriande bristen på halvledare som bland 
annat har tvingat Volvo att ta stoppdagar i 
produktionen. Detta är naturligtvis ett inter-
nationellt problem även som berör många 
tillverkande bolag runt om i världen med 
ökande teknikinslag i sina produkter. 
 
Världen över har vi sett mycket fina bankrap-
porter som överträffar marknadens förvänt-
ningar. 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 fram-
hålla mycket låga kreditförluster 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 återhämtningen borgar för ett klimat 
som normalt gynnar aktieinvesteringar. Det 
kan dock alltid komma rekyler om osäkerhet-
en ökar. 
 
Portföljens avkastning 
Portföljens avkastning var under april i snitt 
1,34%.  
 

Cicero Exclusive 
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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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Avkastning 

 
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% 3,01% 1,85% -2,48% 5,07% 1,22% 0,26% 

2021 0,11% 0,86% 2,81% 1.23%         5,09% 

 

 

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% 3,12% 1,72% -2,51% 6,03% 0,30% -2,09% 

2021 -0,20% 1,81% 3,30% 1.44%         5.95% 

 

Portföljbeskrivning 

Cicero Exclusive Bas är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i aktie-, ränte- och hedgefonder samt fonder med expone-
ring mot en kombination av olika tillgångsslag (multi-asset exposure). Målsättningen med förvaltningen är att leverera en god riskjusterad avkast-
ning och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en bas i ett långsiktigt sparande. 

Detta är en portfölj som vi rekommenderar som grund till ett långsiktigt sparande. Denna portfölj lämpar sig till alla som har en placeringshorisont 
som är 2 år och längre. Placeringen har medel risk. Modellportföljen erbjuder ett balanserat och försiktigt sparande.  

Om Cicero Exclusive 

 
Vår modellportföljförvaltning Cicero Exclusive, passar dig som helt vill överlåta placeringsbesluten till en professionell part, Cicero. Inom de färdiga 
portföljstrategierna arbetar Cicero med att skapa så effektiva portföljer som möjligt ur risk- och avkastningssynpunkt.  
Val av underliggande innehav kan ske i både aktiva och indexnära fonder/instrument och omfattar investeringar i såväl egna som i externa fonder 
samt fondliknande instrument.  
 
För tillfället finns fyra valbara modellportföljstrategier inom Cicero Exclusive med varierande risk- och avkastningsmål, vilka går att kombinera med 
varandra i 25% intervall (tex 25% Kassa, 50% Bas och 25% Krydda), vilket gör att vi på så sätt kan erbjuda dig cirka 30 olika kombinationer, från 2 
till 6 på den sju gradiga s.k. riskskalan, allt för att passa just dina behov och önskemål. 

 
 
 

Riskindikator*** 
 
Lägre risk    Högre risk 
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Målrisk* 

 
***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. 

* Målrisken för Sverige och Krydda är 5-6 


