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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Under juli månad fortsatte Stockholmsbörsen uppåt och vid månadens 

slut noterades en uppgång om 3,64% för månaden och 6,15% hitintills för 

året. Marknaden är således tillbaka i nivå med mitten av maj. Världsindex 

uppvisade en jämn uppgång som mätt i lokal valuta (USD) uppgick till 

3,05%. Mätt i svenska kronor motsvarade detta en uppgång om 1,15%.

Portföljens positiva avkastningsbidrag kom till fullo från aktieexpone-

ringen, där det svenska benet stod för merparten. Negativt avkastnings-

bidrag återfanns hos exponeringarna mot alternativa placeringar, ränte-

bärande och råvaror. Vid månadens slut noterade fonden en uppgång om 

0,33%. Tack vare en effektiv riskallokering befinner sig fonden nu, trots 

att marknaden är i nivå med maj, på årshögsta.

Juli präglades till stor del av bolagens kvartalsrapportering, där förvänt-

ningar och krav infriades. För fondens enskilt bästa innehav svarade Ca-

pio, där ett offentligt bud från franska Ramsay Générale de Santé om att 

förvärva samtliga aktier i Capio AB fick aktien att rusa. Samtidigt med-

delade Capios styrelse att man avvisar budet. Mot bakgrund av Capios 

tuffa resa på börsen det senaste året, med både vinstvarning och rapport-

besvikelser, utnyttjades den ökade likviditeten till att avyttra innehavet 

i Capio med vinst.

Juli 2018

All data per 31 juli 2018

Utveckling

1 månad 0,33%

I år 3,28%

2017 3,75%

2016 5,34%

2015* 1,18%

5 års snitt* 5,68%

Årlig standardavvikelse* 6,68%

Värdepapper Utveckling

Capio AB 23,54%

Veoneer Inc. 15,51%

SEB A 10,47%

Balder 9,41%

SHB A 9,13%

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.

Autoliv, som varit en del av portföljen sedan 2015, knoppade i början på 

juli av verksamhetsområdet Electronics under namnet Veoneer. Detta 

uppskattades av marknaden. Fastighetsbolaget Balder uppvisade ett starkt 

resultat, med ökade hyresintäkter och uppvärdering i orealiserade fastig-

hetsvärden. Slutligen återfanns storbankerna SEB och Handelsbanken på 

listan över månadens bästa innehav efter utveckling i linje med bankindex.
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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


