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Fondprofil & fondfakta 

Maj – Flöden styr börsutvecklingen 

Maj har varit ytterligare en trist börsmånad om än med mindre 

nedgångar än i april.  

 

Peabfonden 

Under maj sjönk Peabfonden med 9,4% medan jämförelseindex 

sjönk med 7,2%. Kärninnehaven har över lag mycket sämre än 
jämförelseindex och är ner i snitt omkring 16%, Annehem sticker 

ut med en uppgång på nästan 2,6% i maj och är det enda av 

kärninnehaven som slutar i positivt territorium.  

 

I likhet med förra månaden ser vi att de invalda globala fonderna 

ger en fin stabilitet i Peabfonden och bidrar positivt i förhållande 

till jämförelseindex. Fonderna är ner i snitt knappt 2%.  

 

Marknaden 
Inflationen fortsätter att oroa marknaden. Inflationstakten i EU 

steg till 8,1 procent i maj jämfört med 7,4 procent i april och 

förväntningarna som låg på 7,7%. Vi ser tydligt att den största 

boven i dramat för närvarande är livsmedel, vilket man ju hade 

kunnat ana när man besöker en ICA butik nu för tiden. Som vi 

tidigare har diskuterat är det av största vikt att inte avtalsrörelsen 

tar fasta på de inflationssiffror vi nu ser i förhandlingarna efter 

sommaren. Då hamnar vi lätt i en negativ spiral alla 1970-talet. 

Innan vi ser en vändning i förändringstakten är det svårt att se att 

börsen kan gå bra. 
 

En händelse som fick mycket genomslag på marknaden var ett 

uttalande från FED-chefen Powell där han är mycket tydlig med 

vikten av inflationsbekämpning. Beslutsamheten ska inte 

ifrågasättas, även om det kräver att arbetslösheten pressas upp, 

menar han. Det är något vi måste göra, sade han, och tillade att 

det kan "involvera viss smärta". Uttalandena skapade negativt 

sentiment i marknaden och bidrog till tydliga nedgångar på 

aktiemarknaden samtidigt som räntorna steg.  
 

Inte alla höjer räntan, Kinas centralbank, PBOC, sänkte den 

femåriga räntan, LPR, till 4,45% från tidigare 4,60. LPR-räntan är 

tänkt att vara ett marknadsbaserad benchmark för nya lån till 

företag och hushåll. Det vi ser är självklart ett tecken på den 

avmattning Kinas ekonomi upplever för tillfället, inte minst drivet 

av den strikta kampen mot Covid. Den kraftiga försvagningen i 

kinas ekonomi är ytterligare ett hot under uppsegling, inte bara för 

Världens ekonomiska tillväxt utan även för stabiliteten i landet. 
Under våren har vi sett, för Kina, mycket kraftfulla protester mot 

nedstängningarna. 

 

Inflödet till den globala aktiemarknaden har under det senaste 1,5 

åren varit hela 1 400 miljarder USD. Nu under april och maj har 

säljtrycket i stället varit på rekordnivåer men om alla pengar som 

flödat in under de senaste åren ska ut igen från börsen så kommer 

det bli fortsatt dramatiska kursfall. Även om börsen påverkas av 

värderingar och andra positiva eller negativa händelser så är det 

de facto flödena som i slutändan styr kursutvecklingen. Bara 2 
procent har tagits ut hittills av de senaste årens inflöde. 

 

Närmaste framtiden 

Kortsiktigt kommer marknaden att styras av det osäkra 

geopolitiska läget i Ukraina och inflations- och ränteutvecklingen. 

Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår 

i det längre perspektivet. Värderingar har kommit ner och lyckas 

vi avvärja hotet om recession ser vi en hel del köpvärda bolag. 

 
 

 

Månadsrapport Maj 2022 

NAV 321,27 SEK 

AuM 610 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- 20,5% (fond veckovis) 

avv. 5 år: 18,9% (jämförelseindex veckovis)

  

Förvaltare: Peter Magnusson 

Fondtyp: Svensk Specialfond 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 1,71 % 

Min. belopp: 10 000 SEK 

Startdatum: 2010-07-01 

ISIN:  SE0003424126 

Bloomberg: CIPEABB SS 

 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

5%

10%

15%

1 mån YTD 1 år 3 år (medel) 5 år (medel)

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 

 

Globala fonder; 
43,2

Peab; 38,6

Fastighet; 8,1

Sällanköp; 4,6

Industri; 
3,9 Kassa; 1,6

http://www.cicerofonder.se/

