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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Från en initial uppgång i oktober vände börserna världen över kraftigt 

ned under månaden, när investerare hämtade hem vinster från den upp-

gång som ditintills präglat året. Efter viss återhämtning stängde Stock-

holmsbörsen på -7,32% för månaden och världsindex på -7,47% i lokal 

valuta (USD), motsvarande -4,46% i svenska kronor. Sett till året uppgår 

Stockholmsbörsens totalavkastning till 1,27% och för världsindex till 

-3,54% (USD), motsvarandes 8,13% i svenska kronor i och med kronans 

depreciering mot dollarn.

För fondens positiva avkastningsbidrag svarade räntebärande placeringar 

och råvaruexponeringen. Större delen av fondens negativa avkastningsbi-

drag härleds till exponeringen mot svenska och utländska aktier och till 

viss del alternativa investeringar. Sammantaget noterar fonden en ned-

gång om 2,85% för månaden.

Det vi såg under den kraftiga börsnedgången var den osäkerhet som 

det amerikanska kongressvalet förde med sig, vilket hålls i mitten av varje 

mandatperiod. I och med den förutsägbarhet som fanns i detta kunde vi 

agera proaktivt genom att köpa schweizerfranc och sälja av amerikanska 

småbolag och sällanköpsvaror till förmån för större bolag. Samtidigt utö-

kade vi den korta positionen mot fallande europeiska aktier.

Med början för två veckor sedan ökade vi aktieexponeringen i portföl-

jen genom att addera globala aktier. Slutligen har vi, för att möta senaste 

tidens rörelse i svenska kronan, differentierat valutaexponeringen genom 

att nu även inkludera positioner i euro och norsk krona utöver dollar.

Bland portföljens bäst presterande innehav under månaden ser vi att 

vår strategi betalar sig. I topp hamnar den korta positionen mot euro-

peiska aktier. Vi, liksom marknaden, tror att inbromsningen som pågått 

sedan våren 2017 (då industriproduktionskonjunkturen kulminerade) nu 
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Utveckling

1 månad -2,85%

I år 1,94%

2017 3,75%

2016 5,34%

2015* 1,18%

5 års snitt* 4,88%

Årlig standardavvikelse* 6,19%

Värdepapper Utveckling

X Euro Stoxx 50 Short Swap 6,39%

iShares S&P 500 Utilities 6,19%

Telia Company AB 3,96%

Amundi ETF Short US Treasury 7 3,95%

Lyxor US 10Y Inflation Expectations 2,44%

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.

och framöver kommer in i BNP-siffrorna, vilket underbygger vår strategi 

gentemot europeiska aktier. Månadens näst bästa innehav utgörs av po-

sitioneringen mot utilities, som exempelvis el och vatten, vilken klarade 

av nedgången relativt bra.

På tredje plats återfinns Telia, som under månaden kom med kvartals-

rapport för tredje kvartalet 2018. Nettoomsättning så väl som EBITDA-re-

sultat kom in över konsensus, för en EBITDA-marginal om 33,7%. Under 

månaden avskiljdes även utdelning.

Fondens fjärde och femte bästa innehav utgjordes av vår direkta expo-

nering mot stigande räntor och stigande inflationsförväntningar i USA. 

Att KPI stiger, FED höjer och räntemarknaden svarar klingar väl med vår 

vy sedan länge att USAs ekonomi vänt uppåt i och med dess helt annor-

lunda tillväxtbana. 
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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 Jonatan Werner som 

båda har en mångårig erfarenhet av kapitalförvaltning, analys och värde-

pappershandel. Erik Penser Banks kapitalförvaltning står för aktie- och 

makroexpertis och identifierar 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.
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