
 

Fondprofil & fondfakta 

Börsen gick starkt i mars 
Börserna runt om i världen var stigande under mars i takt 
med att vaccinering fortskrider. 
 
Peabfonden 
Februari var en lite sämre månad för Peabfonden som 
tappade mot sitt jämförelseindex. Fonden är upp 4,54% 
mot 5,98 för index. Kärninnehaven Peab, Skistar, Lindab 
och Annehem gick alla sämre än jämförelseindex under 
månaden.  
 
Dollarn har gått starkare även under mars och då fonden 

har en större exponering mot svenska kronor än 
jämförelseindex, på grund av kärninnehaven, påverkar 
detta fondens utveckling negativt. På fondsidan gick det 
bättre där 14 av fondens 17 fonder och börshandlade 
fonder lyckades slå jämförelseindex. 
 
Marknaden 
Under februari fokuserade marknaden mycket på stigande 
marknadsräntor framför allt i USA och en oro för att dessa 
rörelser var relaterade till en ökad oro för inflation driven 
av expansiv finans- och penningpolitik. Under mars har 
räntestegringen avtagit och marknadsoron därmed 
avtagit. 
 
Centralbanker världen över har upprepade gånger varit 
ute och förvissat marknaden om att vi befinner oss mycket 
långt från räntehöjningar och att en eventuell sådan 
kommer att aviseras mycket långt i förväg. Vidare 
bekräftar man att pandemin är långt ifrån över och 
därmed är ekonomierna i behov av stöttning under lång 
tid framöver. 
 
Marknaden har därmed återhämtat sig på bred front. Vi 
har sett stigande kurser från bolagssegment som är 
beroende av att pandemin avtar och ekonomierna 
återhämtar sig. Det är typiskt större bolag inom 
exempelvis bank- och verkstadssegmentet. Vi ser 
exempel på ovanstående via den fina utvecklingen i våra 
indexfonder Aktiespararna Direktavkastning och 
Aktiespararna Topp Sverige, som i likhet med Peabfonden 
också förvaltas av oss på Cicero fonder. 
 
Det är nu mycket viktigt att vaccineringarna fortlöper så 
snabbt som möjligt, ju snabbare samhället normaliseras 
desto bättre. I Europa har man hittills erbjudit ca 15% av 
befolkningen en första spruta medan man har hunnit 
betydligt längre i exempelvis USA och Storbritannien.  
 
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 mars 2021 

NAV 339,42 SEK 

AuM 661 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- 16,6 % (fond månadsvis) 

avv. 5 år: 16,4 % (jämförelseindex 

månadsvis)  

Förvaltare: Peter Magnusson 

Fondtyp: Svensk Specialfond 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 1,76 % 

Min. belopp: 10 000 SEK 

Startdatum: 2010-07-01 

ISIN:  SE0003424126 

Bloomberg: CIPEABB SS 
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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 

 

43,9%

Globalt

3,6%

Industri
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http://www.cicerofonder.se/

