
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Inrikting 
Aktivt förvaltad hållbar blandfond 

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 påverkansarbete utförs vi samarbete med Aktiespararna. 
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Bra start på månaden förbytt i ränteoro 

Börserna runt om i världen var stigande under första hälften av februari 

varefter en oro för stigande räntor fick börserna att falla tillbaka. Världs-

index är upp ca 3% i SEK under månaden.  

Cicero Hållbar Mix är ned 0,09% vilket är något under jämförelseindex 

som är upp 1,13%. Skillnaderna förklaras främst av fall i miljöinriktade 

invalda hållbara bolag som fonden äger. 

Marknaden 

Börjar inflationen krypa sig på? Vissa investerare tycks åtminstone tro 

det. Vi har sett räntor stiga under det senaste halvåret, exempelvis har 

amerikansk tioårsränta stigit från 0,5% i sommar till över 1,50% som 

högst i februari. Under andra hälften av månaden har marknaden tydligt 

börjat att fokusera på de stigande räntorna.   

Det är viktigt att vara vaksam kring inflationen då börsvärderingarna är 

tilltagna på grund av förväntningen om att centralbankerna kommer hålla 

nere räntorna mycket länge. En förändring i detta sentiment kan snabbt 

ta ner värderingarna på snabbväxande bolag. Än så länge navigerar vi 

efter att vi fortfarande befinner oss i en låginflationsmiljö drivet av tek-

nikskifte och globalisering men detta är en av de risker vi försöker hålla 

ett extra vakande öga över.  

Även den amerikanska centralbankschefen, Powell, har flera gånger för-

sökt lugna marknaden med löften om fortsatt expansiv finanspolitik under 

lång tid framöver. Han sade bland annat vid ett anförande inför senaten 

att den amerikanska ekonomin ännu är långt ifrån Feds mål för syssel-

sättning och inflation. Centralbanken bedömer att det är lämpligt att be-

hålla nuvarande intervall för styrräntan till dess att arbetsmarknadsför-

hållandena har nått nivåer som är förenliga med full sysselsättning och 

inflationen har stigit till 2 procent och är på väg att måttligt överstiga 

denna nivå. Han tillade att Fed också kommer att fortsätta köpa värde-

papper i åtminstone nuvarande takt till dess att substantiella ytterligare 

framsteg mot målen har gjorts.  

Under andra hälften av månaden har marknaden dessutom fokuserat på 

vaccinförseningar samt en tredje C19-våg.  

Närmaste framtiden 

Vi vill understryka att vår relativt positiva syn på börsen kvarstår i det 

längre perspektivet. De massiva finans- och penningpolitiska stimulan-

serna 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.  

 

Branschfördelning direkta aktieplaceringar  
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Andelen av portföljens räntepapper med officiellt kreditbetyg uppgick 

till 60,87% 

Kreditbetyg 

Värdepapper

Andel  av 

ränteportföljen%

AAA 1,1%

AA+/AA/AA- 4,6%

A+/A/A- 14,0%

BBB+/BBB/BBB- 44,2%

BB+/BB/BB- 25,2%

B+/B/B- 11,0%
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Default D 0,0%
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Cicero Hållbar Mix

Cicero Fonder AB Box 7188  103 88 Stockholm Tel: 08-4401380 www.cicerofonder.se 

Fondförmögenhet: 5 838 miljoner SEK 

Fondtyp: Blandfond UCITS 

Jämförelseindex:  50% MSCI ACWI NR, SEK, 25% 

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

Risk: KIID 4 av 7 

Fondens standardavv. 5 år: 8,6% 
Index standardavv. 5 år: 6,6% 

Tracking Error: 3,7% 

Förvaltare: Cicero förvaltningsteam 

Handel: Dagligen 

Valuta: SEK 

Årlig avgift: 1,77% 

Förv. avgift: 1,75% 

Förv. avgift PPM: 0,46%  

Min. belopp: 500 SEK 
Startdatum: 2013-01-31 

ISIN: SE0004576437 

Bloomberg Ticker:  CIWO100 SS 

 

http://www.cicerofonder.se/

