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MODELLPORTFÖLJ KRYDDA  MÅNADSRAPPORT JULI 2021 

Utveckling och risk 

 

KRYDDA Jul-21 2021 
Sedan 
start* 

STDAV sedan start* 

Nordnet 1,52% 14,01% 99,91% 10,93% 

Fondmarknaden 1,48% 14,27% N/A N/A 

 

Utvecklingsgraf* 

 

Utveckling per år* 

 

 

Innehav** 

            

 

 

Förvaltarkommentar 
 

Juli – Rapporter i fokus 
 
Börserna runt om i världen var avvaktande 
under juli med en svagt positiv trend. Viktig-
aste hållpunkt i juli var den Amerikanska 
Centralbanken (FED) som höll möte i mitten 
av månaden och åter lämnade styrränta och 
stimulerande åtgärder oförändrade. Världsin-
dex är upp med knappt 1,5% i lokal valuta.  
 
Marknaden 
 
Bolagsrapporterna har kommit in starkt för 
det andra kvartalet och det är nog huvudskä-
let till att världens börser ändå stängt juli i 
positivt territorium. Tittar man exempelvis på 
amerikanska bolag har 74% överraskat posi-
tivt på försäljning och 69% på vinst. 
 
Marknaden skakade till lite under mitten av 
månaden. De farhågor som då belystes var 
framför allt att världens ekonomier skulle ha 
nått en topp i återhämtningen, inte minst då 
man samtidigt fick motgångar i pandemibe-
kämpningen från flera länder med ånyo 
ökade restriktioner som följd. FED:s lug-
nande räntebesked och bra rapporter fick 
dock in marknaden på det positiva spåret 
igen. Man bör vara vaksam på eventuellt 
återkommande oro kring pandemin då oros-
moln under senare tid snarast har handlat om 
inflation drivet av för stark återhämtning. 
 
Bland månadens viktigaste händelser noterar 
vi att Kina på senare tid har ställt allt fler krav 
på multinationella kinesiska bolag med ned-
gångar som följd. Bland annat har man krävt 
att teknikjätten Tencent ger upp sina exklu-
siva musikrättigheter. Enligt myndighetsdirek-
tivet har Tencent efter köpet av China Music 
2016 en för dominant ställning på mark-
naden. Vi tror att orsaken till att man gör så 
här är att de kinesiska Fintech-bolagen har 
blivit för stora och mäktiga. De har gått från 
att vara ”too big to fail” till att vara ”to big to 
obey”. Alibaba och Tencent har 1 miljard 
konsumenter i sina nätverk. Kommunistpar-
tiet i Kina har bara 280 miljoner medlemmar. 
Denna obalans kommer inte att accepteras 
och därmed bör man vara lite försiktig med 
investeringar i dessa bolag just nu även om 
nedgångarna på sina håll känns lockande. 
 
 
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 juli i snitt  
1,50%.  
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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          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% 1,29% 5,00% 0,53% -5,17% 8,44% 1.52%      14,01% 

 
 
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% 1,37% 4,81% 0,52% -6,22% 9,64% 1.48%      14,26% 

 

Portföljbeskrivning 

Cicero Exclusive Krydda är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i aktiefonder men som från tid till annan också investerar 
i andra tillgångsklasser. Målsättningen med förvaltningen är att leverera en avkastning i linje med de globala aktiemarknaderna men till en mer 
kontrollerad risk och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en krydda i ett långsiktigt sparande. Denna portfölj passar dig som vill krydda din 
basplacering. Portföljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk.  

Modellportföljen erbjuder ett aktivt sparande med inriktning mot de svenska och de globala aktiemarknaderna. Förvaltningen av portföljen tar sin 
utgångspunkt i att sprida medlen över flera regioner. Beroende på respektive regions framräknade relativa styrka kommer fördelningen över tid 
mellan regionerna att kunna skilja sig åt. 

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 


