
 

NAV 135,14 SEK (andels klass A) 
 

AuM 5 791 miljoner SEK 
 

Inriktning: Global blandfond, fundamentalt 
starka och stabila bolag med god 
direktavkastning, aktieportfölj med 
ca 250 innehav, SRI 
branschscreening 

 

Jämförelse- 50% MSCI AC World NR, SEK 

index:  25% Sv. T-Bond, 25% Sv. T-Bill 
 

Risk:  KIID 4 av 7 
 

Standard- 9,2% (fond) 
avv. 5 år: 7,0% (jämförelseindex) 
 

Tracking Err: 3,9% 
 

Förvaltare: Cicero förvaltningsteam                        

Fondtyp: Svensk UCITS V 
 

Handel: Dagligen 
 

Valuta: SEK 
 

Årlig avgift: 1,79 %  
Förv. avgift:  1,75 %  
 

Min. belopp: 500 SEK 
 

Startdatum: 2013-01-31 
 

ISIN:  SE0004576437 
 

Bloomberg: CIWO100 SS 
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Fondprofil & fondfakta Månadsrapport september 2020 

September bjöd försiktigt positiv börsutveckling till slut 

 
Det är roligt att se att vårt fokus på Hållbara kvalitetsbolag i våra 

strukturerade faktorförvaltningsmodeller fortsatt fungerar bra. 

Under september är alla våra aktivt förvaltade fonder åter bättre 

än sina respektive jämförelseindex. Cicero Hållbar Mix var upp 

1,24%. 

 

Marknaden 

 

Månaden började starkt men succesivt har de positiva 
tongångarna förbytts i avvaktan. Inte mycket har egentligen 

ändrats i förhållande till hur det såg ut i augusti. Vi befinner oss 

fortfarande i en miljö som är attraktiv för investerare. 

Centralbanker världen över tydliggör att de låga räntorna 

kommer att bestå i många år samt att man kommer göra allt för 

att stötta den ekonomiska återhämtningen. Från politiskt håll hör 

vi en likartad retorik kring finanspolitiska stödåtgärder.  

 

Vi tror att de huvudsakliga orosmomenten för marknaden dels är 

de bakslag som vi har sett i pandemin de senaste veckorna från 
många länder runt om i världen, samt dels det amerikanska valet 

som närmar sig. Det sistnämnda fick vi en försmak av under 

veckan då den första TV-debatten mellan Biden och Trump gick 

av stapeln. Föreställningen blev farsartad och Trump försökte 

bringa Biden ur fattningen. Detta lyckades till en del då Biden vid 

något enstaka tillfälle svor samt kallade Trump för bland annat 

”USA:s genom tiderna sämsta president” och ”clown”. Biden 

försökte föra fram ett budskap vilket Trump anmärkningsvärt nog 

helt lät bli att göra. Vinsten gick, åtminstone enligt spelbolagens 
oddssättare, till Biden men analytiker påpekar också att det hade 

varit bättre om han helt lyckats hålla känslorna i styr. Marknaden 

reagerade initialt negativt, främst på det faktum att Trump åter 

vägrade svara på moderatorns fråga huruvida han skulle 

acceptera en förlust.  

 

Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår 

i det längre perspektivet men det kan alltid komma rekyler när 

osäkerheten ökar. Inledningen av hösten brukar också kunna vara 

en mindre bra börsperiod. Förklaringen till detta brukar vara att 
man vid denna tid på året börjar titta på nästa års estimat och 

eventuellt ifrågasätta riktigheten i de tillväxtantaganden som 

ligger på alla plan från BNP- ner till bolagsnivå. 

 

Närmaste framtiden 

Med det första jobbiga halvåret av 2020 avklarat är vi nu ganska 

optimistiska kring den realekonomiska återhämtningen under 

andra halvåret. Visst kan det komma bakslag både rörande 

pandemin och återhämtningen. Emellertid menar vi att det låga 
ränteläget i kombination med penning- och finanspolitiska 

stimulanser talar för en ganska snabb och stark återhämtning. En 

del är diskonterat på börserna redan men vi tror ändå att det är 

rätt att vara fortsatt exponerad. 
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Tillgångsfördelning 
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Totalt antal innehav: 269 
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Disclaimer 

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. 

 

 

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. 

              

Hållbara placeringar SRI branschscreening 

Exkluderande av vissa branscher: 

 

På de marknader där fonden gör direkta aktie- 

placeringar (huvudsakligen USA, Europa och 

Japan) avstår Cicero Hållbar Mix från att investera 

i bolag där mer än 5 % av omsättningen härrör 

från följande verksamhetsområden: 

 

• Vapen 

• Tobaksprodukter 

• Alkohol 

• Spel 

• Pornografi 

• Fossila bränslen 

 

På övriga marknader sker aktieexponeringen via 

aktieindexfutures/indexfonder. 

 

Avkastning sedan fondstart Avkastning de 5 senaste kalenderåren 
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http://www.cicerofonder.se/

