
 

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. Informationsbroschyr, 

fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan 

hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna månadsrapport är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.  

 

 

 

  

 

 Inriktning 
Aktivt förvaltad hållbar svensk småbolagsfond 

Ansvarsfulla investeringar på Cicero Fonder 
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. 

Cicero Fonder tillämpar negativ etisk branschscreening då fonderna avstår från 

att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från 

följande verksamhetsområden: Vapen, tobaksprodukter, alkohol, spel, porno-

grafi och fossila bränslen. Flera av våra fonder väljer dessutom in hållbara bolag 

och påverkansarbetet utförs genom vårt samarbete med Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund (Aktiespararna). 

MÅNADSRAPPORT Maj 2022 

Maj har varit ytterligare en trist börsmånad om än med mindre ned-

gångar än i april. Efter en stark avslutning på månaden var Världs-

index slutligen ner med 0,2% i lokal valuta under maj. 

 

Quesada Balanserad visar på motståndskraft och var ner 0,9% un-

der månaden men jämförelseindex sjönk samtidigt med 1%. Index 

består av ett antal större bolag som vi inte äger i Quesada Balan-

serad då vi inte tror att det är vad våra investerare önskar. 

 

Marknaden 

Inflationen fortsätter att oroa marknaden. Inflationstakten i EU steg 

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

arna 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 inflations-

siffror vi nu ser i förhandlingarna efter sommaren. Då hamnar vi lätt 

i en negativ spiral alla 1970-talet. Innan vi ser en vändning i föränd-

ringstakten är det svårt att se att börsen kan gå bra. 

 

En händelse som fick mycket genomslag på marknaden var ett ut-

talande 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. 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 försvag-

ningen i kinas ekonomi är ytterligare ett hot under uppsegling, inte 

bara för Världens ekonomiska tillväxt utan även för stabiliteten i lan-

det.  

 

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 vär-

deringar 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 under-

stryka 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. 

 

 

Fondförmögenhet: 151 miljoner SEK 

Fondtyp: Blandfond, UCITS 

Jämförelseindex:  Compositeindex av aktier och 
räntor 

Risk: KIID 4 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 7,9% 

Index standardavv. 5 år: 

Tracking Error: 

9,7% 

3,4% 

Förvaltare: Peter Magnusson 

Jonas Eklund 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 
Årlig avgift: 0,8% 

Förv. avgift: 0,8% (fast) 

+ prestationsbaserad avgift om 

20% över jämförelseindex 

Min. belopp: 500 SEK 

Startdatum: 2012-02-17 

ISIN: SE0004357408 

Bloomberg Ticker:  QBALANA SS 
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Kreditbetyg Andel av fond

AAA

Investement Grade AA+/AA/AA-

A+/A/A-

BBB+/BBB/BBB- 3,2%

BB+/BB/BB- 30,5%

High Yield B+/B/B- 13,5%

CCC+/CC/C-

Default

Likviditet 8,8%

Andelen av portföljens räntepapper med 

officiellt kreditbetyg uppgick till: 12,5%
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