
 

Fondprofil & fondfakta 

April – rapporter för första kvartalet 
 
Börserna runt om i världen var stigande under april även om 
takten från mars avtog en aning. Vi har sett inledningen på 
en, hittills, bra rapportsäsong för det första kvartalet. 
 
Peabfonden 
Under april tog Peabfonden tillbaka lite tappad mark. Fonden 
är upp 7,33% mot 6,77 för index. Sedan årsskiftet har fonden 
gått upp med smått fantastiska 24,12% vilket är mycket nära 
jämförelseindex, som är upp 24,51%. Detta kan exempelvis 
jämföras med bästa Sverigefond som är upp +21,4% i år.  
Kärninnehaven Peab, Balder och Annehem gick alla betydligt 
bättre än jämförelseindex under månaden.  
 
Marknaden 
De två orosmoment som har gäckat börsen tidigare i år, 
takten i den ekonomiska återhämtningen samt oro för 
inflation, har nu lyst med sin frånvaro under ett par månader. 
Samtidigt finns båda faktorerna kvar och negativa 
datapunkter kan leda till förnyad oro. 
 
Under april har marknaden i stället fokuserat på fina 
bolagsrapporter. För Peabfondens del väntar vi fortfarande på 
alla rapporterna för kärninnehavens första kvartalet. Dessa får 
vi analysera i nästa månads utskick. 
 
Vi har i flera sektorer sett överraskande bra rapporter. Både 
verkstadsbolag och framför allt banker sticker ut positivt.  
 
Rörande verkstadsbolagen märks det att hjulen börjar snurra 
igen och vi har sett fina siffror från bland annat Volvo, SKF 
och Atlas Copco. Intressant är dock att trots att man visar fina 
siffror står aktierna lägre idag än innan respektive rapport. Ett 
av skälen är sannolikt höga värderingar. Marknaden har svårt 
att ta till sig de fina marginalerna under Q1 när värderingen 
är hög och den framtida återhämtningstakten lite oviss. Ett 
annat problem som har drabbat de flesta tillverkande bolag 
under den senaste tiden är den skriande bristen på halvledare 
som bland annat har tvingat Volvo att ta stoppdagar i 
produktionen. Detta är naturligtvis ett internationellt problem 
även som berör många tillverkande bolag runt om i världen 
med ökande teknikinslag i sina produkter. 
 
Världen över har vi sett mycket fina bankrapporter som 
överträffar marknadens förväntningar. Inte heller här leder 
rapporterna till större börsuppgångar. Marknaden ser att 
mycket av drivkraften i rapporterna relateras till starka börser 
vilket man är lite skeptisk varaktigheten i. I Sverige vill vi dock 
framhålla mycket låga kreditförluster som positivt. 
 
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 april 2021 

NAV 364,29 SEK 

AuM 708 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: 16,5 % (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 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 mån/april 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 
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http://www.cicerofonder.se/

