
Utveckling

1 månad -3,84%

YTD -15,40%

2021 12,68%

2020 7,49%

2019 15,96%

5 års snitt* 7,00%

Årlig standardavvikelse* 8,58%
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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Marknaden har varit fortsatt volatil under april. Stockholmsbörsen har 

gått ner 1,73 % (SEK) och världsindex gått ner 8,00 % (USD). Under må-

naden var fonden ner 3,84 % (SEK). För året hittills ser det dock sämre ut, 

med Stockholmsbörsen ner 19,73 % (SEK), världsindex ner 14,46 % (USD) 

och fonden är ner 17,11 % (SEK) under året.

2022 har inneburit stora utmaningar för alla världens börser. Det har 

varit något av en perfekt storm med stigande räntor, inflation och Ryss-

lands invasion av Ukraina som frambringat en turbulent marknad.

Kortsiktig ser vi att inflationen har skjutit fart men den biter inte längre 

ut, på kurvan. Det ger att vi kan utnyttja den kortsiktiga spiken i infla-

tion genom att hitta rätt aktiestrategier och undvika exponeringar inom 

räntor som tar stryk. Vi har lagt till exponeringar inom de strategier som 

klarar en hög, om än kortsiktig, inflation, närmare bestämt Latinamerika, 

Clean energy och sjukvård. 

Det är inte längre den geopolitiska risken som leder marknaden. Det är 

de finansiella villkoren som är den viktigaste förklaringsvariabeln för hur 

marknaden agerar. I dessa tider av humanitär katastrof har vi kunnat 

agera i portföljerna på ett konstruktivt sätt där vi hela tiden har utgått 

från data, så som vi alltid gör. Fonden har presterat bättre denna månad 

relativt världsindex. 

Fondens bästa innehav för månaden var Fortnox med en avkastning på 

2,50 %, som redovisade en stark kvartalsrapport och fick höjda riktkurser 

och köprekommendationer. Näst bäst var en Epiroc som steg med 2,37 %, 

efter att bolaget rapporterat sin kvartalsrapport. 

Månadens sämsta innehav var Smart Eye som backade 27,94%  efter en 

klart svagare kvartalsrapport än väntat. Näst sämst var vår exponering 

mot SSB som backade 26,24 % efter att en blankarfirma lämnat en negativ 

rapport om bolaget, SBB har i slutet av månaden rapporterat sin kvartals-

rapport som slog sina estimat. 
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*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
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Värdepapper Utveckling

FORTNOX AB 2,50%

EPIROC AB-B 2,37%

XACT NORDEN 0,77%

ENTER CROSS CREDIT-C 0,24%

OHMAN FRN HALLBAR-C 0,12%

ESG-RATING

FEM BÄSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

ESG-Leaders består av de bolag 

som ligger i framkant med att leda 

utvecklingen mot FN:s globala mål 

för hållbar utveckling. Därmed är 

de branschledande inom att driva 

hållbarhet framåt.

Värdepapper Utveckling

SMART EYE AB -27,94%

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO -26,24%

GETINGE AB-B SHS -22,92%

FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS -20,89%

MIPS AB -19,73%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN



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

Fonden förvaltas av Jonas Thulin som har mångårig erfarenhet av kapital-

förvaltning, analys och värdepappershandel. Erik Penser Banks kapitalför-

valtning står för aktie- och makroexpertis och identifierar löpande investe-

ringstrender och teman.
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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.

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 1,15 procent per år. Högsta fast förvaltningsavgift 1,70 procent.
+ Avkastningsbaserad ersättning om 10 procent vid positiv avkastning över högsta historiska kursnivå.

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.
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