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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Den positiva börsutvecklingen under inledningen av maj övergick suc-

cessivt i ökad oro och vinsthemtagning och vid månades slut hade OMX 

backat med 1,3 %. I lokal valuta backade världsindex med 0,2 % (USD) men 

mätt i svenska kronor noterades en mindre uppgång på 0,6 %. Fonden som 

helhet såg en marginell uppgång på 0,11 %.

Positivt portföljbidrag från portföljens utländska aktieinnehav, alterna-

tiva placeringar och råvaruexponering. Avkastningen påverkades negativt 

av portföljens svenska aktieinnehav och portföljens ränteexponering.

Trots positiva tongångar från IMF om en global årlig tillväxt som förvän-

tas nå sjuårshögsta under innevarande år, och överlag stabil bolagsrappor-

tering, så överskuggades den positiva utvecklingen av fortsatta utspel kring 

handelshinder och tullar samt en oro för en snabbt stigande amerikansk 

dollar. Den stigande dollarn förväntas negativt påverka länder och regio-

ner med stora underskott i bytesbalansen och länder med stort behov av 

dollarfinansiering. Under maj hade tillväxtmarknader den sämsta utveck-

lingen och USA, där portföljen har en av sina största övervikter, uppvisade 

den största positiva avkastningen. Europa påverkades negativt av den par-

lamentariskt osäkra situationen i Italien.

Autoliv var maj månads bästa innehav. Understödd av fortsatta posi-

tiva utspel från bolagsledningen fortsätter marknaden att fokusera på 

avknoppningen av verksamhetsområdet Electronics. Avknoppningen och 

noteringen kommer ske under namnet Veoneer och förväntas äga rum i 

Maj 2018

All data per 31 maj 2018

Utveckling

1 månad 0,11%

I år 2,41%

2017 3,75%

2016 5,34%

2015* 1,18%

5 års snitt* 5,53%

Årlig standardavvikelse* 6,89%

Värdepapper Utveckling

Autoliv 10,34%

Billerud 7,19%

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC 5,40%

AstraZeneca 4,97%

Wisdomtree US Small Cap Dividend UCITS ETF 4,93%

AVKASTNING OCH RISK

FEM BÄSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

MÅNADSRAPPORT

penser dynamisk allokering

*Pro forma-avkastning baserad på den strategiska fördelningen för fonden fram 
till starten av fonden 2015-09-15. 

UTVECKLING

Observera att historisk utveckling inte är en garanti för framtida utveckling. Källa: Erik 
Penser Bank.

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” på www.penser.se. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet.

slutet på juni. Även Billerud hörde till månadens vinnare med positiva ut-

spel om fortsatt utrymme för ytterligare prishöjningar. Portföljens expone-

ring mot amerikanska teknikbolag var portföljens tredje bästa innehav och 

överlag lyfte portföljens aktieexponering tack vare ett placeringsmässigt 

fokus på USA och en större undervikt mot Europa. Astra Zeneca fortsätter 

ha medvind och steg även denna månad. Ännu en USA exponering som 

levererade under månaden var portföljens exponering mot högutdelande 

amerikanska småbolag.
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EN INVESTERING – EN HEL PORTFÖLJ

Penser Dynamisk Allokering är en kostnadseffektiv helhetslösning för in-

vesterare som söker en förvaltning med medelhög risk och en förväntad 

avkastning på 5-7 procent per år över tid. Genom en effektiv risksprid-

ning över tillgångsslag erhåller investeraren en bred portfölj med en enda 

investering. 

Fonden har konstruerats för att vara en enkel helhetslösning för de 

som önskar en förmögenhetsförvaltning med medelhög risk. Denna fond 

har risknivå 4, vilket innebär medelhög risk för både upp- och nedgångar 

i substansvärdet.

SÅ INVESTERAR DU

Tala med din rådgivare för mer information om hur du investerar i Penser 

Dynamisk Allokering. Du kan också ringa till oss på 08 463 80 00 eller 

skicka e-post till info@penser.se

DETTA ÄR ERIK PENSER BANK

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank med fokus på att 

skapa värden för våra kunder. Vi erbjuder såväl produktoberoende dis-

kretionära förvaltningstjänster som rådgivande förvaltningstjänster. Det 

övergripande målet med förvaltningen är att skapa en långsiktigt god 

och jämn avkastning med ett begränsat risktagande. Utifrån en gedigen 

erfarenhet och en initierad analys fungerar vi som en affärspartner till 

våra kunder, oavsett om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, 

företagsägare eller institutioner.

FÖRVALTNINGSTEAM

Vårt förvaltningsteam består av Jonas Thulin och Johan Larsson som båda 

har en mångårig erfarenhet av kapitalförvaltning, analys och värdepappers-

handel. Analysavdelningen står för aktie- och makroexpertis och identifie-

rar löpande investeringstrender och teman.
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FONDEN I KORTHET

+ Allokeringsfond som investerar i aktier, räntor, alternativa investeringar och råvaror.
+ Strategi som följer Erik Penser Banks marknadssyn.
+ Förväntad avkastning 5–7 procent per år.
+ Inga in- eller utträdesavgifter.
+ Medelhög risk.
+ Förvaltningsavgift 0,7 procent per år.
+ Avkastningsbaserad ersättning om 10 procent vid positiv avkastning över högsta historiska kursnivå.

Detta produktblad utgör endast marknadsföring och inte rådgivning. För en fullständig beskrivning av villkoren, se “Basfakta för investerare” på www.penser.se. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet.

AKTUELL TAKTISK ALLOKERING OCH RISKBIDRAG

Till grund för portföljsammansättningen ligger en långsiktig strategisk al-

lokering. Utifrån denna görs taktiska anpassningar som bygger på bankens 

analys, med syfte att nå en högre avkastning eller lägre risk.

0% 20% 40% 60%

Svenska aktier

Utländska aktier

Alternativa placeringar

Räntebärande

Råvaror

Riskbidrag

0% 20% 40% 60%

Svenska aktier

Utländska aktier

Alternativa placeringar

Räntebärande

Råvaror

Riskbidrag


