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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Stockholmsbörsen var upp under november och stängde på 0,42%. Även 

världsindex stängde positivt, på 2,30% i lokal valuta (USD), i svenska kro-

nor motsvarandes 0,97%. Hittills i år är stockholmsbörsen upp 28% och 

världsindex 23% i lokal valuta (USD), i svenska kronor motsvarandes 31%.    

November 2019

All data per 30 november 2019

Utveckling

1 månad 0,92%

I år 13,68%

2018 -3,74%

2017 3,75%

2016 5,34%

5 års snitt* 4,30%

Årlig standardavvikelse* 7,65%

Värdepapper Utveckling

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden                                         13,36%

Modern Times Group                                                                     12,38%

Immunovia                                                                                                        10,77%

Mekonomen                                                                                                         9,31%

Dometic Group                          7,20%

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.

AVKASTNING OCH RISK

Värdepapper Utveckling

Raysearch Laboratories  -28,25%

Skandinaviska Enskilda Banken                                                                                                                  -11,24%

Scandic Hotels Group -5,23%

Nordea Bank                                                                                                                       -3,96%

Svenska Cellulosa                                                                                                  -3,11%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

Strategin ligger fast och vi ser ett antal möjligheter i marknaden som 

vi kommer utnyttja fram till årsskiftet. Vår övervikt sedan januari lig-

ger fast och har levererat en mycket konkurrenskraftig avkastning så 

här långt. Vi noterar att europeiska börser, tillsammans med asiatiska 

har försökt att komma ikapp USA. Hittills har det inte riktigt gått men 

detta är vad vi väntat på då den positiva konjunktursyn vi har haft under 

2019 börjat sprida sig. Vi kan notera att de faktorer som drivit återhämt-

ningen sedan januari i år fortsätter att arbeta på i full styrka. Den viktiga 

konsumtionskraften i USA fortsätter att växa på bra och nästa års trend 

är nu synlig i ledande data samt att den är positiv. Vad gäller Europa, 

så har återhämtningen börjat tilta, vilket leds av en expansion av belå-

ning till företagen. Till skillnad från förra kvartalet ligger nu Tyskland 

i framkant och våra ledande indikatorer för Tyskland har nu vänt runt 

och pekar uppåt.

Månadens bästa innehav var SBB som ökade med 13%. Aktien steg kraf-

tigt mot slutet av månaden när bolaget då antalet aktier ökade efter en 

riktad nyemission. Även MTG började stiga kraftigt mot slutet av må-

naden. Aktien avkastade 20% och utgjorde fondens näst bästa innehav 

under november. Immunovia, som var förra månadens sämsta innehav, 

kommer in på en tredje plats av fondens bästa innehav för november 

månad och aktien steg 11%.
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Månadens sämsta innehav var medicinteknikbolaget Raysearch Laborato-

ries, som backade 28% i november. Anledningen till fallet berodde på att 

företaget gick ut med en varning att rörelseresultatet i tredje kvartalet 

kommer bli sämre än väntat. SEB var företaget som gick näst sämst un-

der månaden och föll med 11%. Att aktien föll berodde på anklagelserna 

för penningtvätt som uppdagades av SVT i mitten av månaden. Scandic 

Hotels Group var även ett av de sämre innehaven och slutade på -5% för 

månaden.



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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Lägre risker

Lägre möjlig avkastning

Högre risker

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

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.

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.


