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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Stockholmsbörsen var upp under september och stängde på 3,42%. Även 

världsindex stängde positivt, på 2,10% i lokal valuta (USD), i svenska kro-

nor motsvarandes 2,25%. Hittills i år är stockholmsbörsen upp 21,11% 

och världsindex 16,97% i lokal valuta (USD), i svenska kronor motsvaran-

des 28,26%. Vi anser fortfarande att det finns fog för optimism gällande 

aktiemarknaden. Vår prognos sedan i vintras har varit att makrot skulle 

få en studs uppåt efter halvårsskiftet, något vi nu ser hända. Bland annat 

ser vi hur indikatorer som leder ESP-utvecklingen (som korrelerar starkt 

med börsen) har stigit kraftigt den senaste tiden, vilket talar för en fort-

satt positiv utveckling för aktier.  Därtill noterar vi en väldigt låg risk för 

recession i USA (0–5%). Som vi tidigare nämnt är det negativa sentimen-

tet något som talar emot vår tes om positiv börsutveckling. Vi följer den 

variabeln dagligen men anser att pessimismen ännu inte är tillräckligt 

hög för att agera på den. 

Under månaden bidrog alla tillgångsslag förutom de alternativa place-

ringarna positivt till den sammantagna avkastningen på 1,44%. Fram-

förallt var de aktieexponeringen, både den svenska och utländska, som 

bidrog till den positiva avkastningen. Hittills i år noterar fonden en upp-

gång om 12,35%.  

Månadens bästa innehav var G5 Entertainment, ett svenskt mobilspels-

bolag, som steg 44,6% under september. Aktien steg kraftigt i början av 

månaden efter att en teknisk analys som rekommenderade köp av G5 pu-

blicerats.  Även SBB gick bra under september med en uppgång på 15,2%. 

Bolag offentliggjorde under månaden att dess B- och D-aktier kommer 

att börja handlas på Nasdaq Stockholm. Slutligen hade Nordea en stark 

utvecling, om 13,9%, under månaden. 
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Utveckling

1 månad 1,44%

I år 12,35%

2018 -3,74%

2017 3,75%

2016 5,34%

5 års snitt* 4,26%

Årlig standardavvikelse* 5,85%

Värdepapper Utveckling

G5 ENTERTAINMENT AB                                         44,63%

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO                                                                          15,20%

NORDEA BANK ABP                                                                                                             13,88%

VOSTOK NEW VENTURES LTD-SDR                                                                                                              9,02%

SANDVIK                          8,95%

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.
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Svenska aktier

Utländska aktier

Alternativa
placeringar

Räntebärande

Råvaror

Penser Dynamisk
Allokering

Värdepapper Utveckling

HANSA MEDICAL AB                                                                                          -22,26%

MIDSONA AB-B SHS                                                                                                                      -12,88%

RAYSEARCH LABORATORIES AB                                                                                                                                             -5,80%

SWED ORPHAN BIOVITRUM AB                                                                                                                                              -5,66%

MODERN TIMES GROUP-B SHS                                                                                                 -4,43%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

Banksektorn i stort upplevde en uppgång i början av månaden, något som 

kan bero på den europeiska centralbankens besked om en räntesänkning. 

Hansa Medical, som var ett av de sämre innehaven även förra månaden, 

var denna månads sämsta innehav och backade 22,3% i september. Mid-

sona, ett svenskt bolag verksamt inom kost- och hälsosektorn, gick också 

svagt under månaden och stängde på -12,8%. Slutligen kom även Ray-

search Laboratories och Swedish Oprhan Biovitrum med på listan över 

månadens sämsta innehav med avkastningar om -5,8% respektive -5,7%.



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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