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MODELLPORTFÖLJ KRYDDA  MÅNADSRAPPORT JANUARI 2021 

Utveckling och risk 

 

KRYDDA Jan-21 2021 
Sedan 

start* 
STDAV sedan start* 

Nordnet 2,15% 2,15% 79,11% 10,58% 

Fondmarknaden 2,55% 2,55% N/A N/A 

 

Utvecklingsgraf* 

 

Utveckling per år* 

 

 

Innehav** 

            

 

 

Förvaltarkommentar 
 

Bra start på året och Short Squeeze 
 

Börserna runt om i v ärlden har v arit  f örsiktigt 
stigande under januari i rapporterna f ör det 

f järde kv artalet Världsindex är upp ca 1,5%.  

 

Marknaden 
 

Januari v ar åter en f in månad f ör Cicero 

Fonder. Alla v åra aktiv t f örvaltade fonder, 

utom Cicero Sv erige, slog sina respektiv e 
jämf örelseindex, v ilket är kul.  

 

GameStop har v arit på allas läppar och f e-
nomenet har bliv it så v iktigt att v i vill upp-

märksamma det, då det påv erkar mark-

naden, trots att v i inte har någon position i 

f onderna. Det krisande bolaget som primärt 
säljer dataspel i f y siska butiker har länge 

upplev t kry mpande f örsäljning då de f lesta 

spel idag säljs på onlineplattf ormar. Pande-

min blev  y tterligare en nådastöt. Aktien hand-
lades kring 5 USD under sommaren och v ar 

en my cket populär kortningskandidat bland 

Hedgef onder. Under hösten har aktien suc-

cesiv t stigit utan att ha uppv isat underlig-
gande v erksamhetsförbättringar. De senaste 

v eckorna steg aktien snabbt till som högst 

483 USD. Det hela har sitt ursprung i att 
småsparare på f orum som exempelv is Reddit 

har uppmärksammat att en my cket stor del 

av  bolagets aktier har v arit kortade. Genom 

att uppmana v arandra att köpa aktier och 
samtidigt instruera sina mäklare att inte tillåta 

utlåning av  aktierna har man ly ckats skapa 

en s.k Short Squeeze. Aktien har stigit när 

småspararna köpt, Hedgef onderna gör f ör-
luster och tv ingas köpa tillbaka aktier. Samti-

digt har det f unnits f ärre och f ärre aktier att 

låna och Hedgef onder som har lånat aktier 
har ombetts lämna tillbaka dem v arf ör de har 

tv ingats köpa tillbaka dem i marknaden. 

Förlusterna f ör blankarna har bliv it gigantiska 

och f enomenet f öremål f ör my ndigheternas 
intresse. Likartade diskussioner har f örts 

kring f lera aktier, äv en i Sv erige, och v i lär f å 

höra mer om detta f ramöv er. 

 
De rapporter v i hittills har sett har v arit 

ganska bra. Aggregerat har v i exempelv is 

sett positiv a estimatrev ideringar f ör f örsälj-

ning och EBIT på ca 0,5%. Förv äntningarna 
är dock höga och marknaden har v arit lite 

av v aktande under de sista tv å v eckorna av  

januari. Merparten av  månadens positiv a 
marknadsav kastning genererades istället 

under inledningen av  januari.  

 

Under andra hälf ten av  månaden har mark-
naden istället f okuserat på v accinf örseningar 

och huruv ida Biden ska ly ckas f å igenom sitt 

hjälpprogram trots allt. 

 

Närmaste framtiden 
Vi v ill understry ka att v år relativ t positiva syn 

på börsen kv arstår i det längre perspektiv et. 

De massiv a f inans- och penningpolitiska 
stimulanserna som just nu pumpas ut f ör att 

stödja återhämtningen borgar f ör ett klimat 

som normalt gy nnar aktieinv esteringar. Det 
kan dock alltid komma reky ler om osäkerhet-

en ökar.  

 

Portföljens avkastning 
Portf öljens av kastning v ar under nov ember i 

snitt 2,35%.  
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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          4,01% 1,93% -0,50% 5,50% 

2014 -2,68% 3,73% 2,00% 2,05% 5,82% 0,02% 2,00% 2,23% -1,81% 1,19% 0,39% 0,99% 16,83% 

2015 4,44% 4,84% 1,76% 
-

0,99% 
1,93% -4,65% 2,10% -6,43% -2,09% 4,82% 0,96% -4,56% 1,28% 

2016 -2,60% 0,36% 0,59% 0,74% 2,91% 0,44% 4,99% 0,68% 1,55% 1,75% -0,03% 0,19% 12,02% 

2017 -0,63% 5,54% 1,80% 3,11% 1,34% -2,56% -1,67% -0,97% 3,34% 3,59% -0,45% 0,72% 13,72% 

2018 2,16% 1,57% 0,25% 3,73% -0,44% -0,73% -1,02% 2,10% -3,28% -5,48% -0,06% -4,22% -5,71% 

2019 6,47% 3,58% 1,45% 3,47% -3,89% 1,63% 2,28% -1,31% 0,08% 1,63% 0,01% 2,00% 18,41% 

2020 0,85% -6,75% -10,90% 3,91% -0,24% 2,27% -1,95% 4,25% 2,25% -2,12% 7,28% 1,05% -1,46% 

2021 2,15%            2,15% 

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

2018 2,28% 1,64% 0,29% 3,45% -0,41% -0,58% -1,36% 2,26% -3,18% -6,37% -0,19% -4,15% -6,58% 

2019 5,95% 3,56% 1,96% 3,60% -3,84% 1,72% 2,11% -1,18% -0,22% 1,01% -0,44% 2,51% 17,67% 

2020 0,58% -6,58% -15,03% 4,73% 1,51% 3,04% 0,27% 4,07% 2,41% -2,23% 7,52% -0,20% -1,93% 

2021 2,55%            2,55% 

 

Portföljbeskrivning 

Cicero Exclusiv e Kry dda är en diskretionär f örv altningsportfölj som i huv udsak inv esterar i aktief onder men som f rån tid till annan också inv esterar 
i andra tillgångsklasser. Målsättningen med f örv altningen är att lev erera en av kastning i linje med de globala aktiemarknaderna men till en mer 

kontrollerad risk och att portf öljen på så sätt ska kunna utgöra en kry dda i ett långsiktigt sparande. Denna portf ölj passar dig som v ill kry dda din 

basplacering. Portf öljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk.  

Modellportf öljen erbjuder ett aktiv t sparande med inriktning mot de sv enska och de globala aktiemarknaderna. Förv altningen av  portf öljen tar sin 
utgångspunkt i att sprida medlen öv er f lera regioner. Beroende på respektiv e regions  f ramräknade relativ a sty rka kommer f ördelningen öv er tid 
mellan regionerna att kunna skilja sig åt. 

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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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 


