
 

Fondprofil & fondfakta 

Bra start på året och Short Squeeze 
 
Januari var åter en fin månad för Peabfonden som slog sitt 
jämförelseindex. Fonden är upp 2,84% mot 2,52 för index. 
Alla kärninnehav, förutom Annehem är upp mer än 
jämförelseindex vilket förklarar avvikelsen. 
 
GameStop har varit på allas läppar och fenomenet har 
blivit så viktigt att vi vill uppmärksamma det, då det 
påverkar marknaden, trots att vi inte har någon position i 
fonden. Det krisande bolaget som primärt säljer dataspel 
i fysiska butiker har länge upplevt krympande försäljning 

då de flesta spel idag säljs på onlineplattformar. Pandemin 
blev ytterligare en nådastöt. Aktien handlades kring 5 USD 
under sommaren och var en mycket populär 
kortningskandidat bland Hedgefonder. Under hösten har 
aktien succesivt stigit utan att ha uppvisat underliggande 
verksamhetsförbättringar. De senaste veckorna steg 
aktien snabbt till som högst 483 USD. Det hela har sitt 
ursprung i att småsparare på forum som exempelvis 
Reddit har uppmärksammat att en mycket stor del av 
bolagets aktier har varit kortade. Genom att uppmana 
varandra att köpa aktier och samtidigt instruera sina 
mäklare att inte tillåta utlåning av aktierna har man 
lyckats skapa en s.k Short Squeeze. Aktien har stigit när 
småspararna köpt, Hedgefonderna gör förluster och 
tvingas köpa tillbaka aktier. Samtidigt har det funnits färre 
och färre aktier att låna och Hedgefonder som har lånat 
aktier har ombetts lämna tillbaka dem varför de har 
tvingats köpa tillbaka dem i marknaden. Förlusterna för 
blankarna har blivit gigantiska och fenomenet föremål för 
myndigheternas intresse. Likartade diskussioner har förts 
kring flera aktier, även i Sverige, och vi lär få höra mer 
om detta framöver. 
 
De rapporter vi hittills har sett har varit ganska bra. 
Aggregerat har vi exempelvis sett positiva 
estimatrevideringar för försäljning och EBIT på ca 0,5%. 
Förväntningarna är dock höga och marknaden har varit 
lite avvaktande under de sista två veckorna av januari. 
Merparten av månadens positiva marknadsavkastning 
genererades istället under inledningen av januari.  
 
Under andra hälften av månaden har marknaden istället 
fokuserat på vaccinförseningar och huruvida Biden ska 
lyckas få igenom sitt hjälpprogram trots allt. 
 
 
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 januari 2021 

NAV 315,55 SEK 

AuM 628 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- 16,8 % (fond månadsvis) 

avv. 5 år: 16,3 % (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

14

16

1 mån/januari 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 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ANNEHEM B

LINDAB

SKISTAR B

SPP GLOBAL SOLUTIONS

PEAB B

Historisk avkastning sedan fondstart Avkastning de 5 senaste kalenderåren 

 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Peabfonden Jämförelseindex

* Mer information avseende innebörden av "Historisk avkastning" återfinns nedan 
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De största innehaven 

 

44,0%

Globalt

4,4%

Industri

8,3%

Fastigheter

4,5%

Sällanköp

1,2%

Kassa

37,7%
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http://www.cicerofonder.se/

