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MARKNADSKOMMENTAR

Penser Yield avkastade -0,45% i december. Helåret 2018 avkastade fonden 

+9,20% efter avgifter. Månaden karakteriserades fortsatt av sjunkande priser 

i nästan samtliga tillgångsklasser. Vi fick en del hjälp av vår aktiemarknads-

hedge, dessutom höll räntor och utdelningar mot. I slutet av december täck-

te vi det sista av vår aktiemarknadshedge då den gjort sitt jobb och skyddat 

portföljen hjälpligt i börsfallet. Svenska börsen tappade ca: 15% i Q4 2018 

och efter ett sådant fall är det nästan spekulativt att ha fortsatt exponering 

mot en fallande börs. Vår högre nettoandel aktier har hjälpt oss i början av 

2019 då fonden är upp ca 1,2% hittills i januari i en svagt stigande marknad. 

Fortfarande har vi bara totalt ca 12% nettoexponering mot aktier.

Vi har som utgångspunkt att behålla vår aktieexponering på nuvarande 

nivå fram till utdelningssäsongen i april/maj. Får vi se snabbt stigande kurser 

kan vi ta vinster tidigare. Våra innehav domineras ju av regionala och beprö-

vade affärsmodeller till nuförtiden väldigt låg värdering med ett snitt P/E-tal 

under 10x, direktavkastning mellan 5-8% och starka fria kassaflöden relativt 

marknadsvärdet. Det har funnits få tillfällen de senaste åren att köpa dessa 

företag så billigt som vi har kunnat de senaste månaderna och då vill man 

vänta in en större del av den potential som vi tycker finns innan vi säljer.

Vi har de senaste månaderna investerat en stor del av kassan i alla delar 

av portföljen, vi går därför in i 2019 relativt fullinvesterade. Detta har ökat 

vår förväntade avkastning för portföljen till ca 13% de kommande 12 måna-

derna. En hel del av våra positioner har triggers i närtid och vi tror att vi kan 

realisera ett flertal investeringar under första halvan av 2019. Detta skulle ge 

oss en stark position med mycket likviditet inför ett år som sannolikt kom-

mer att erbjuda många möjligheter att delta i refinansieringar av företagso-

bligationer till intressanta priser. 2019 samt 2020 har ett ovanligt stort antal 

förfall av företagsobligationer vilket kommer att ge en aktör som oss fortsatt 

bra möjligheter att skapa avkastning.

Under månaden hade vi inga rörelser i enskilda instrument som stack ut 

extremt. De största bidragen till portföljens avkastning låg kring 0,10-0,15% 

både på den positiva samt den negativa sidan vilket är helt inom ramarna för 

naturlig volatilitet. Portföljen har ju breddats något de senaste månaderna 

och vi har nu straxt under 60 enskilda positioner. Det har funnits många bra 

lägen att investera och då föredrar vi att ha en mindre koncentrerad portfölj 

med samma potential.
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AVKASTNINGSBIDRAG

UTVECKLING

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.

Den prickade linjen är en simulering baserad på flera finansiella instrument som är snar-
lika och i stort samma som ligger till grund för fondens utveckling sedan start. Detta 
har varit möjligt att konstruera då Penser Yield drivits som rådgivande portfölj på Erik 
Penser Bank. Den heldragna linjen är faktisk utveckling sedan fondens start. Observera 
att historisk utveckling inte är en garanti för framtida utveckling. Källa: Erik Penser Bank.

Utveckling

1 månad -0,45%

2018 9,20%

2017* 9,60%

2016* 12,05%

Sedan start* 34,09%

Årlig standardavvikelse* 2,61%

AVKASTNING OCH RISK

*Pro forma-avkastning baserad på den rådgivande portföljen Penser Yield från 
starten 2016-01-20. 

Marknaden för företagsobligationer kan för tillfället karakteriseras som lugn 

och den utdragna perioden av få eller inga nyemissioner av obligationer i 

norden p.g.a marknadsklimatet gör att en överlikviditet håller på att byggas 

upp i systemet tack var ränteintäkter. Vi ser en balanserad marknad framö-

ver som ändå gynnar investerarna då prisnivåerna fortsatt sätts attraktivt.
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Simulering Penser Yield
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EN INVESTERING – EN HEL PORTFÖLJ

Penser Yield har som målsättning att skapa en förutsägbar och stabil av-

kastning genom att fokusera på kontraktsbaserade kassaflöden och di-

rektavkastning. Fonden passar investerare som söker en förvaltning med 

medelhög risk och en förväntad avkastning på 5-7 procent per år över tid. 

Denna fond har risknivå 3, vilket innebär medelhög risk för både upp- 

och nedgångar i substansvärdet.

VIKTIG INFORMATION OM RISKER

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och inne-

börden av fonden samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en 

investering med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. 

En investering i fonden är förenad med flera riskfaktorer. Nedan samman-

fattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om 

dessa och övriga riskfaktorer återfinns hos Erik Penser Bank (”EPB”) samt 

på www.penser.se.

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden 

kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk 

än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag. Fondens risk 

kommer att påverkas av risknivån i de fonder man väljer att investera i.

Tillväxtmarknadsrisk: Fonden kan exponeras mot risker i länder och på 

marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska 

system.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en 

position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, 

som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande 

marknaden.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivatinstrument för sina in-

vesteringar. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med 

dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fondens andelsvärde, 

än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt, och 

instrumenten kan skapa förluster som är större än deras kostnad.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gent-

emot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värde-

papper som överenskommet.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på ex-

terna händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts 

av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa 

parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastning-

en på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska 

effekterna av valutakurssvängningar är inte alltid framgångsrik.

DISCLAIMER

Detta material har upprättats av distributören. Fonden, förvaltningsbo-

laget och Bolaget (Swedbank AB) har inte självständigt verifierat någon 

information innehållet häri och garanterar inte noggrannheten, fullstän-

dighet eller tillförlitlighet av sådan information.

This material has been prepared by the Distributor. The Fund, the Ma-

nagement Company and the Company (Swedbank AB)have not indepen-

dently verified any information contained herein and makes no repre-

sentation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of 

such information.

FÖRVALTNINGSTEAM

Ansvarig förvaltare av Penser Yield är Pontus Wachtmeister. Pontus är ut-

bildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat på 

Erik Penser Bank sedan 2015.  Innan dess har Pontus arbetat som ansvarig 

förvaltare och analytiker av aktier och krediter sedan 2004 i Stockholm, 

London och Hong Kong. Huvudsaklig erfarenhet från hedgefonder och ak-

tiv förvaltning av long/short equities och kredit. Tidigare arbetsplatser är 

bland andra Brummer & Partners, Credit Suisse, Citadel LLC och Senrigan 

Capital.

SÅ INVESTERAR DU

Kontakta Erik Penser Bank för mer information om hur du investerar i 

Penser Yield. 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 erfa-

renhet och en initierad analys fungerar vi som en affärspartner till våra 

kunder, oavsett om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, före-

tagsägare eller institutioner.
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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.


