
 

Fondprofil & fondfakta 

September – ränteoro 
Börserna runt om i världen var negativa under september. 
Viktigaste hållpunkten var den Amerikanska Centralbanken 
(FED) som skickade signaler om att minskade stödköp på 
obligationsmarknaden kan vara nära förestående. Detta och 
kollapsen för kinesiska fastighetsbolaget Evergrande har satt 
den negativa tonen på marknaden under månaden. 
 
Peabfonden 
Under augusti sjönk Peabfonden med 6,86% medan 
jämförelseindex sjönk med 6,6%. huvudsakligen beroende 
svag avkastning från fondens kärninnehav. Balder, Annehem, 
Peab och Lindab föll alla mellan omkring 8-12%. Endast 
Skistar lyckades hålla sig kring oförändrat.  
 
Alla övriga fondinnehav som förvaltarna har valt att investera 
i är visserligen också ner men endast omkring 2% i 
genomsnitt, vilket räddar månadens avkastning i jämförelse 
med index. Som vi sett tidigare när marknaden skakar till är 
Peabfonden trots allt en ganska trygg investering. 
Kombinationen av koncentration i kärninnehaven och 
diversifiering via de bredare väl valda fondinnehaven skapar 
en bra balans. 
 
Marknaden 
Det har talats mycket under månaden om den amerikanska 
centralbankens strategi för att lätta på gasen lite rörande de 
penningpolitiska stimulanserna, så kallad Tapering. 
Marknaden har reagerat kraftigt på oron för åtstramningar 
tidigare under året. I uttalandena efter FED:s räntemöte i 
mitten av september meddelade Centralbankens 
penningpolitiska kommitté att den ökande smittspridningen 
av coronaviruset har fått delar av den ekonomiska 
återhämtningen att sakta ned, men att den i stora drag har 
blivit starkare. Vår slutsats blir att man sannolikt drar ned 
stödköpen något i samband med räntemötet i november. 
Marknaden reagerade kraftigt på räntesidan där tex. 
Tioåringen i USA steg under månaden från 1,3 till 1,55%. I 
miljö av stigande räntor går sällan aktiemarknaden heller bra, 
vilket vi fick erfara. 
 
Månadens andra orosmoment blev Evergrande, den kinesiska 
fastighetsjätten som står inför en möjlig kollaps, tyngd av ett 
berg av lån som är på väg att förfalla. I mitten av september 
rapporterades att Evergrande Group har meddelat banker om 
inställda räntebetalningar. Huvudvärken för Kinas regering är 
inte isolerad till Evergrande. Det finns över ett dussin andra 
stora överbelånade fastighetsbolag som står inför liknande 
dilemma. Goldman Sachs varnar för att skuldkrisen kan få 
följdeffekter inom Kinas finans- och fastighetssektor. Man 
noterar även att stora delar av de kinesiska hushållens 
sparkapital ligger placerat i fastigheter och en krasch skulle 
vara förödande för samhällsekonomin. Sannolikt kommer Kina 
att hjälpa bolaget ur krisen i utbyte mot ägande men vägen 
dit kantas av oro på de asiatiska marknaderna. 
 
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 september 2021 

NAV 351,44 SEK 

AuM 691 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: 16,7 % (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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De största innehaven 

 

     

       

    

        

    

           

    

         

    

     

     

    

http://www.cicerofonder.se/

