
 

Fondprofil & fondfakta 

Marknaden går starkt 
 
Börserna runt om i världen har varit stigande efter den 
svagare månaden oktober. 
Peabfonden steg med 8,31% medan jämförelseindex steg 
med 9,84%. För året är Peabfonden nu 1,6% bättre än sitt 
jämförelseindex.  
 
Trots att Skistar rapporterade fina siffror den första 
oktober var aktien till slut ner med 1,5% under månaden. 
Marknaden oroar sig för att coronarelaterade 
säkerhetsåtgärder eventuellt kan drabba fjällturismen i 

vinter, och därmed Skistar. 
 
Peab knoppar, som ni vet, av fastighetsbolaget Annehem 
under december. Naturligtvis kommer Peabfonden att 
teckna sin andel i bolaget och det blir kul med ytterligare 
ett direktägt bolag i portföljen. Då ”värdet” av Peabaktien 
minskar när Annehem avskiljs kommer vi dessutom att 
kunna köpa fler Peabaktier till fonden, vilket vi har frigjort 
kapital för att genomföra så snart det är möjligt.  
 
Marknaden 
 
Redan någon dag innan valet i USA blev marknaden trött 
på att vänta på det slutgiltiga valresultatet. Det verkade 
som om man hade bestämt sig för att valresultatet var 
mindre viktigt. Både Trump och Biden sågs som hyfsade 
kandidater ur marknadens perspektiv. Det faktum att 
Biden inte skulle få demokratisk majoritet i båda kamrarna 
skulle försvåra för honom att införa exempelvis ”dyra” 
sociala reformer vilket tycktes vara det sista kvitto som 
marknaden behövde för att bli på bättre humör.  
 
Under månaden har även vaccinnyheter bidragit till det 
muntra börshumöret. Tre bolag verkar ha vaccin som i 
princip är klara för leverans, kanske redan under 
december. 
 
Trots tilltagande pandemisk spridning är marknaden 
positiv och fokuserad på ytterligare stimulanser som 
kommer att stötta världens ekonomier. Centralbankerna 
världen över utökar samtidigt sina penningpolitiska 
stimulanser genom att köpa mer obligationer (s.k QE). Vi 
har fått sådana besked från både vår egen Riksbank samt 
från de större ECB och FED. Därmed kommer räntorna att 
förbli låga länge vilket gynnar investerare i mer riskfyllda 
tillgångar såsom exempelvis aktier. 
 
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 osäkerheten ökar.  

 
 

Månadsrapport november 2020 

NAV 300,26 SEK 

AuM 599 miljoner SEK 

Inriktning: Specialfond som placerar ca 40% i 

 Peab-aktien. Därutöver kan fonden 

 placera viss del i närstående bolag. 

Resterande del placeras för risk-

spridning i ett antal globalfonder. 

Jämförelse- 40% Peab B 

index:  60% Dow Jones Global Index 

Risk:  KIID 6 av 7 

Standard- 16,9 % (fond månadsvis) 

avv. 5 år: 16,6 % (jämförelseindex 

månadsvis)  

Förvaltare: Peter Magnusson 

Fondtyp: Svensk Specialfond 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 1,78 % 

Min. belopp: 10 000 SEK 

Startdatum: 2010-07-01 

ISIN:  SE0003424126 

Bloomberg: CIPEABB SS 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 mån/november YTD 1 år 3 år (medel) 5 år (medel)

Peabfonden Jämförelseindex

Särskild information & Disclaimer 

Peabfonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ansvarig AIF-förvaltare är ISEC Services AB. 

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från ISEC Services AB.  

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. 

Avkastning (rullande) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

                                   
 

 

                                                                                                                                    
                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

          
               

Exkluderande av vissa branscher: 
 

Peabfonden avstår från att investera i bolag där 

mer än 5 % av omsättningen härrör från följande 
verksamhetsområden: 
 

• Vapen 

• Tobaksprodukter 

• Alkohol 

• Spel 

• Pornografi 

• Fossila bränslen 

Portföljfördelning 

Hållbara placeringar SRI branschscreening 
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* Mer information avseende innebörden av "Historisk avkastning" återfinns nedan 
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De största innehaven 

 

44,6%

Globalt

3,9%

Industri

4,0%

Fastigheter

3,7%

Sällanköp

5,5%

Kassa

38,4%
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http://www.cicerofonder.se/

