
 

Fondprofil & fondfakta 

Oktober – Viss återhämtning 

Bolagsrapporter har givit marknaden visst stöd under oktober. 

Dessutom har marknaden kanske förlikat sig med 

inflationssituationen och de ackompanjerande räntehöjningarna 

från centralbankerna. 

 

Peabfonden 
Under oktober steg Peabfonden med 3,5% medan jämförelseindex 

steg med 6,1%. Normalt brukar kärninnehaven prestera i stark 

marknad, så var inte fallet denna gång. Endast Peab var på plus i 

oktober. Övriga kärninnehav drabbas av stigande räntor då de 

antingen är bygg- och fastighetsrelaterade eller sällanköp som 

Skistar. Kärninnehaven var i snitt ner 2,6% trots att Peab var upp 

7,2%. I stället visar de globala innehaven i fonder bättre stabilitet 

med en genomsnittlig avkastning på 3,3%. Åter belyses att mixen 

av kärninnehaven och fonder ger en bättre balans i fondens 
utveckling, speciellt i nedåtgående marknad. 

 

Marknaden 

Fjärde kvartalet har börjat positivt för aktieinvesterare, men det 

kommer efter tre tunga kvartal där S&P500 fallit med över 20% 

när inflationen skenat och Fed och andra centralbanker accelererat 

räntehöjningscykeln. Sysselsättningsdata med färre lediga USA-

jobb var ett tecken på att även arbetsmarknaden bromsar in vilket 

gav hopp om att Fed kan komma att sakta ner höjningscykeln 

framledes.  
 

Bolagsrapporter ger också ett visst stöd där man på många håll 

faktiskt lyckas riktigt bra. Banker är en bransch som kortsiktigt 

tjänar på räntehöjningarna. Det är naturligtvis en balansgång på 

slak lina då man inte vill nå den punkt där låntagarna får problem 

med sina skulder, detta är naturligtvis inte bra för bankerna.  

 

En bransch som verkar ha det tufft för närvarande är 

annonsmarknaden, framför allt i USA. Annonsmarknaden ansätts 
sannolikt både av försiktigare kunder, som oroar sig för svagare 

konjunktur, och ökad konkurrens. Den ökade konkurrensen består 

i starkt tillväxande TikTok, som blir allt viktigare att finnas på för 

att nå yngre målgrupper. Streamingtjänsterna, såsom HBO, 

Disney och Netflix, har dessutom alla startat nya billigare 

abonnemang där kunden i stället får ta del av ett visst antal 

reklamminuter per timma i programmen. Ovanstående drabbade 

både Google och Meta (Facebook) under månaden som båda kom 

in med sämre rapporter, vilket kraftigt skakade aktiekurserna. 
 

På den politiska scenen noterar vi att inflationen, eller kanske 

snarare förslag på dess bekämpning blev nytillträdde 

premiärministern i Storbritannien, Liz Truss, fall. Hennes förslag 

till kraftiga skattesänkningar och andra expansiva finanspolitiska 

åtgärder mötte både marknadens och Bank of Englands ogillande. 

Pundet föll som en sten och kreditmarknaden slutade att fungera 

då man menade att kraftfull finanspolitik i nuvarande läge enbart 

spär på inflationen.  

 
 

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 oktober 2022 

NAV 271,62 SEK 

AuM 562 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: 20,2% (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 
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Rullande avkastning

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; 
42,53

Peab; 39,84

Fastighet; 8,34

Sällanköp; 4,01

Industri; 
3,99

Kassa; 1,3

http://www.cicerofonder.se/

