
 

Fondprofil & fondfakta 

Maj – avvaktande utveckling 
 
Börserna runt om i världen var avvaktande under maj med 
förnyad inflationsoro i inledningen av månaden. Viktigaste 
hållpunkt i juni blir den Amerikanska Centralbanken (FED) 
som håller möte och förhoppningsvis ger marknaden en tydlig 
hint om inflationsförväntningarna. 
 
Peabfonden 
Under maj slog Peabfonden åter sitt jämförelseindex med 
drygt 1,5%. Sedan årsskiftet har fonden gått upp med smått 
fantastiska 24,3% vilket dessutom är bättre än 
jämförelseindex, som är upp 22,6%. Kärninnehaven Peab, 
Balder och Lindab rapporterade under månaden och de båda 
sistnämnda har också gått riktigt bra efter sina rapporter. 
Även Annehem har börjat att finna marknadens gunst och är 
upp över 12% under maj. Det är inte alltid så lätt att komma 
till börsen som en, för många, okänd avknoppning, som 
Annehem gjorde i december men efter den fina rapporten i 
slutet av april verkar investerare nu hitta fram till bolaget. 
 
Peab rapporterade också den 6:e maj. Rapporten var i linje 
med marknadens förväntningar, men efter stark kursuppgång 
månaden innan rapporten har aktien nu tagit en liten paus. 
Man får inte glömma att Peab är upp 32% i år. 
 
Marknaden 
Marknaden slits just nu mellan två ytterligheter – de låga 
räntorna kommer att stanna för alltid vilket stödjer 
aktieinnehav – eller är inflationen på väg att göra sitt intåg 
efter alla kraftiga finansiella stimulanser som till slut eldar på 
prissättningen. 
 
Det sistnämnda skulle innebära räntehöjningar från 
centralbankerna. 
FED släppte protokollet från det senaste räntemötet i början 
av maj och Robert Kaplan, Dallas representant i 
centralbanksledningen, vädrade här inflationsoro och menade 
att räntehöjningar borde diskuteras. Marknadsräntorna steg, 
och börserna tog genast ett steg tillbaka. 
 
Vi noterade dessutom oväntat hög KPI-inflation i USA i maj. 
Vi tror dock att faktorerna som trycker upp inflationen nu 
huvudsakligen är tillfälliga då de jämförs med de stängda 
ekonomierna för ett år sedan, då blir tillväxttakten hög. En 
expansiv penning- och finanspolitik fortsätter att spela en 
viktig roll för att stötta återhämtningen. 
 
Slutligen, Tesla och vd:n Elon Musks lappkast i fråga om att 
ta emot Bitcoin för köp av bolagets elbilar sänkte Bitcoinpriset 
med över 30 procent under maj. Elon Musk uppgav att bolaget 
hyser oro över hur mycket fossila bränslen som nyttjas i 
brytning och transferering av Bitcoin. Vi lyfter ämnet då 
Bitcoin, och andra kryptovalutor har blivit så stort att en 
krasch potentiellt kan påverka marknadens humör i övrigt. 
 
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 maj 2021 

NAV 364,85 SEK 

AuM 734 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- 16,7 % (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 
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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 
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