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Utveckling och risk 

 

SVERIGE Okt-20 2020 
Sedan 

start* 

STDAV sedan 

start* 

Nordnet -6,66% 4,50% 49,29% 13,86% 

Fondmarknaden -5,95% 6,47% N/A N/A 

 

Utvecklingsgraf* 

 

Utveckling per år* 

 

 

Innehav** 

            

 

 

Förvaltarkommentar 
 

Marknaden 
 

Månaden började starkt men succesiv t har 
de positiv a tongångarna f örby tts i retirerande 

marknader. I den negativ a v ågskålen f inns 

oron f ör en osäker v alutgång i USA med 

röstomräkningar och domstolsutlåtanden 
som f ördröjer processen. Detta kan därmed 

äv en f ördröja y tterligare f inanspolitiska stimu-

lansbeslut. 

 
Ytterligare ett orosmoment f ör marknaden är 

de bakslag som v i har sett i pandemin den 

senaste tiden f rån många länder runt om i 
v ärlden. De närmaste v eckorna blir av gö-

rande, kommer de åtgärder som v idtagits att 

räcka, eller kommer länder att behöv a stänga 

y tterligare? Hittills har alla länder f örsökt hålla 
sina respektiv e arbetsmarknader igång till 

skillnad f rån i v åras. Det sistnämnda är 

my cket v iktigt för att hålla ekonomierna 

igång. Vi håller speciellt Belgien och Schweiz 
under bev akning där sjukv årdssy stemen 

v erkar my cket påf restat för närv arande. 

 

Trots att marknaden har v arit sv ag har rap-
portperioden åter öv erraskat positiv t då ca 

70% av  bolagen har av v ikit positivt rörande 

v inst i det tredje kv artalet.  Möjligen kan man 
anf öra att my cket tycks bero på besparingar 

och sif f ran för positiv a försäljningsöv errask-

ningar ligger på endast ca 60% av  bolagen. 

 
Vi har också sett amerikansk BNP som åter-

hämtar sig med 33% i jämf örelse med det 

andra kv artalet. Jämf örelsen kanske dock 

inte säger så my cket på grund av  nedstäng-
ningarna i andra kv artalet. 

 

Bostadsmarknad i Sv erige har v arit f ortsatt 
stark och samtidigt ser v i v issa tecken på 

industriell återhämtning. En sådan datapunkt 

v ar orderingången rörande tunga lastbilar i 

USA som steg med 27% i oktober. 
 

Närmaste framtiden 
 

Vi v ill understry ka att v år relativ t positiva syn 
på börsen kv arstår i det längre perspektiv et. 

De massiv a f inans- och penningpolitiska 

stimulanserna som just nu pumpas ut f ör att 

stödja återhämtningen borgar f ör ett klimat 
som normalt gy nnar aktieinv esteringar. Det 

kan dock alltid komma reky ler när osäkerhet-

en ökar. Inledningen av  hösten brukar också 
kunna v ara en mindre bra börsperiod. Förkla-

ringen till detta brukar v ara att man v id denna 

tid på året börjar titta på nästa års estimat 

och ev entuellt if rågasätta riktigheten i de 
tillv äxtantaganden som ligger på alla plan 

f rån BNP- ner till bolagsniv å. If rågasättandet 

kan äv en i år komma att aktualiseras, inte 

minst med tanke på de senaste v eckornas 
tillv äxthämmande f örny ade åtgärder i sy f te 

att hindra pandemin. 

 

Portföljens avkastning 
Portf öljens av kastning v ar under oktober i 

snitt -6,30%.  
 
 
 

Markus Linnes 
Portföljförvaltare 
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*Utvecklingen baseras på modellportföljen i Nordnet som startades 2014-12-31. Från 2016-12-31 
beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modellportföljerna i Nordnet och Garantum då modell-
portföljen i Garantum startades. Från 2017-12-31 beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modell-
portföljerna i Nordnet, Garantum och Fondmarknaden då modellportföljen i Fondmarknaden starta-
des. Från 2019-06-30 beräknas utvecklingen som ett snitt mellan modellportföljerna i Nordnet och 
Fondmarknaden då modellportföljen i Garantum avslutades. 
**Innehaven redovisas för modellportföljen i Nordnet. Skillnader mellan depåinstituten vad gäller 
innehav i modellportföljerna kan förekomma beroende på respektive fondutbud. 
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A vkastning 

 
Nordnet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 

2015 5,81% 7,28% 0,23% 1,59% 2,12% -4,00% 0,37% -4,56% -0,40% 1,95% 2,03% -2,21% 9,97% 

2016 -4,83% 0,84% 1,56% 
-

0,94% 
2,73% -3,39% 4,48% 2,22% 1,61% -2,36% -1,07% 3,29% 3,75% 

2017 0,88% 3,05% 0,71% 6,22% 2,02% -2,34% -3,10% -1,81% 4,27% 1,33% -3,01% 0,51% 8,60% 

2018 2,09% 0,07% -1,65% 4,01% 1,74% -0,55% 2,04% 1,27% -1,79% -7,35% -1,95% -4,86% -7,23% 

2019 5,90% 3,48% 0,59% 6,67% -3,66% 4,79% 0,46% -0,22% 0,92% 3,49% 3,02% 5,40% 34,95% 

2020 0,71% -7,09% -16,11% 6,93% 5,88% 1,88% 5,54% 4,11% 3,64% -6,66%   4,50% 

 
 

Fondmarknaden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 

2018 2,32% 0,20% -1,46% 3,71% 1,81% -0,37% 1,63% 1,36% -1,68% -7,80% -1,84% -4,74% -7,19% 

2019 6,11% 3,45% 0,73% 6,26% -3,44% 4,88% 0,06% -0,05% 1,16% 3,16% 3,20% 5,57% 35,30% 

2020 0,39% -5,65% -16,86% 6,25% 6,21% 2,10% 5,71% 4,17% 4,00% -5,95%   6,47% 

Portföljbeskrivning 

Cicero Exclusiv e Sv erige är en diskretionär f örv altningsportfölj som i huv udsak inv esterar i aktief onder men som f rån tid till annan också inv esterar 
i andra tillgångsklasser. Målsättningen med f örv altningen är att lev erera en av kastning i linje med den sv enska aktiemarknaden men till en mer 
kontrollerad risk och att portf öljen på så sätt ska kunna utgöra en del i ett långsiktigt sparande.  

Denna portf ölj passar dig som v ill ha en sv ensk aktieexponering, Portf öljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en place-
ringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk. 

Modellportf öljen erbjuder ett aktiv t sparande med inriktning mot den sv enska aktiemarknaden. Förv altningen av  portf öljen tar sin utgångspunkt i att 
sprida medlen öv er f lera f örv altare. Beroende på marknadsläget kommer f ördelningen till aktier att öv er tid kunna ökas och minskas.  

Om Cicero Exclusive 

 
Vår modellportf öljf örv altning Cicero Exclusiv e, passar dig som helt v ill öv erlåta placeringsbesluten till en prof essionell part, Cicero. Inom de f ärdiga 
portf öljstrategierna arbetar Cicero med att skapa så ef f ektiva portföljer som möjligt ur risk- och av kastningssy npunkt.  

Val av  underliggande innehav  kan ske i både aktiv a och indexnära f onder/instrument och omf attar inv esteringar i såv äl egna som i externa f onder 

samt f ondliknande instrument.  

 
För tillf ället f inns fyra v albara modellportf öljstrategier inom Cicero Exclusiv e med v arierande risk- och av kastningsmål, v ilka går att kombinera med 

v arandra i 25% interv all (tex 25% Kassa, 50% Bas och 25% Kry dda), v ilket gör att v i på så sätt kan erbjuda dig cirka 30 olika kombinationer, f rån 2 

till 6 på den sju gradiga s.k. riskskalan, allt f ör att passa just dina behov  och önskemål. 

 

 
 
 

 

Riskindikator*** 
 
Lägre risk    Högre risk 
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Målrisk* 

 
 

 

***Riskindikatorn visar den nuvarande nivån för portföljen baserat på historisk data 
från de senaste 60 månaderna medan bilden till höger visar målrisk för respektive 
portfölj. Riskindikatorn baseras på historiken för modellportföljen i Nordnet. Skillna-
der i nuvarande riskindikator kan förekomma för modellportföljerna i de olika depåin-
stituten beroende på skillnader i historisk avkastning. 

* Målrisken för Sverige och Krydda är 5-6 


