
Utveckling

1 månad 0,60%

I år 4,33%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 7,12%

Årlig standardavvikelse* 8,33%
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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Under april månad var Stockholmsbörsen upp med 1,22 % (SEK) och 

världsindex upp med 0,29 % (SEK), vilket innebär att Stockholmsbörsen 

och världsindex är upp 20,18 % respektive 12,76 % i år (SEK). 

Under april har fonden avkastat 0,60 % och är nu upp 4,33 % på året, 

vilket motsvarar över en halv årsavkastning för fonden. 

Vi fortsätter se positivt på konjunkturen och tror på en stark återhämt-

ning inom den globala makroekonomin och kan se hur världen verkligen 

tar fart under 2021. Detta ger att även aktiestrategier inom de regioner 

som inte kan konkurrera med att ligga i täten sett till ekonomisk tillväxt 

dras med. I en miljö med fantastisk stark global tillväxt kan marknaden 

börja spekulera i rebound strategier även inom Europa. Vi har ju som 

bekant redan exponerat oss mot rese- och teknologisektorerna i Europa 

och nu närmast investerar vi i en landbaserad strategi, genom att titta 

på de länder som satsar på att återbygga ekonomin, driva tillväxt, mer 

jämfört med andra. Efter att USA och Kina skrivit handboken kring detta, 

som vi skrev om under april 2020, ser vi nu att till exempel Italien och 

Kanada valt att följa efter. Italien har nu implementerat sin strategi om 

att låna pengar på marknaden och satsa stort på tillväxt för att på så sätt 

åter balansera Italiens ekonomi. Ett klassiskt tillväxttänk. Vi har därför 

valt att exponerat oss mot Italien, vars statistik har förbättrats avsevärt 

på sistone, och vi ser även att den italienska börsen får stora inflöden. 

Vår strategi att tillväxtaktier ska komma tillbaka i förhållande till värde-

aktier har fortsatt gått bra. Vi har mer att ta igen och fortsätter att aktivt 

positionera oss. I en värld som slår alla tillväxtrekord sedan 60 år är det 

oundvikligt att EU (och Sverige) dras med.

Fondens bästa innehav för månaden var fastighetsbolaget Sagax AB med 

en avkastning på 18,64 %. Bolaget släppte sin årsredovisning för 2020 i 

mitten av månaden. AddTech kom på andra plats i april då de steg med 
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Värdepapper Utveckling

Sagax AB B 18,64%

AddTech AB B 13,85%

Instalco AB 12,61%

Smart Eye AB 12,50%

Fortnox AB 11,57%

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.

Värdepapper Utveckling

SKF AB B -11,93%

Sandvik AB -9,66%

Storytel AB -8,28%

Epiroc AB B -8,06%

IVZ Elwood Global Blockchain -6,97%
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FÖRDELNING PER TILLGÅNGSSLAG

13,85 %. Vid månadsskiftet meddelade Addtech att de förvärvar bolaget 

Hydro-Material Oy. Även Instalco presterade väl under april månad med 

en positiv avkastning på 12,61 %. Bolaget informerade att de utsett Robin 

Boheman till ny VD. Robin tillträder den 1 september 2021. 

Månadens sämsta innehav var SKF som backade med 11,93 % under april. 

SKF släppte sin Q1-rapport i april. Både Sandvik och Storytel hade en 

negativ utveckling under april med en negativ avkastning på 9,66 % res-

pektive 8,28 %. Storytel släppte sin årsredovisning för 2020 i början av 

månaden. Industribolaget Epiroc gick ner under månaden med 8,06 %.

AVKASTNING OCH RISK

Svenska aktier

Utländska aktier

Alternativa placeringar

Räntebärande

Råvaror



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

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.


