
Utveckling

1 månad 1,19%

I år 10,61%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 7,40%

Årlig standardavvikelse* 8,31%
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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Under augusti månad var Stockholmsbörsen ned med 1,26% (SEK) och 

världsindex upp med 2,57% (SEK), vilket innebär att Stockholmsbörsen 

och världsindex nu är upp 27,63% respektive 22,18% i år (SEK). Under 

augusti ökade fonden med 1,19% och är nu upp 10,61% på året, vilket är 

över målavkastningen som under ett år är 5-8%. 

Vi anser inte att räntenedgången som kom var en överraskning, vi po-

sitionerade oss inför den och visar i våra veckopresentationer våra mo-

deller som fångade räntenedgången. Det finns egentligen tre skäl till att 

räntorna faller:

• Skuldtrycket minskar i USA

• Inflationen är övergående och det ger att räntorna inte kan stiga 

mer för tillfället

• Marknaden var oerhört hårt positionerad för en räntenedgång

Som sagt, inflationen är övergående, det är faktiskt så att det är den mest 

ihåliga inflationsspik vi någonsin sett. Marknaden och prognosmakare 

har aldrig tvekat kring detta och vi anser att de har och har haft rätt. 

Sedan april 2020 har vi varit väldigt positiva till både konjunktur och 

börs – vi vidhåller detta. Tveklöst. Vi följer, varje dag, hur det går med 

återöppnandet av ekonomier då en negativ utveckling här skulle få mer 

negativa konsekvenser. Så här långt verkar den 3:e vågen av Covid-19 inte 

mötas med samma lock-downs vilket för marknaden tolkas positivt. 

Supercykeln fortsätter då ekonomierna planar ut på nivåer vi inte såg 

innan pandemin slog till. Detta är tveklöst positivt och bolagens vinst-

prognoser fortsätter se mycket starka ut. Det ger att trots det upplevde 

vobblandet på börsen tar vi absolut inte ned risken, utan väljer i stället 

att undvika investeringar där marknaden kommer trycka ned kurserna.

Fondens sämsta innehav för månaden var Smart Eye som backade 13,91%. 

Bolaget släppte under slutet av månaden sin rapport där det framgick 

bland annat hur halvledarbristen påverkat några av bolagets kunder ne-

gativt samt hur några produktionsprojekt inte vuxit i den takt Smart 

Eye väntat sig. Näst sämst under månaden var Embracer Group efter att 
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*Pro forma-avkastning baserad på den strategiska fördelningen för fonden fram 
till starten av fonden 2015-09-15. 

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.

en artikel publicerades i en statlig ägd tidning i Kina riktade stark kritik 

mot gaming. Detta ledde till häftiga rörelser i en rad gamingbolag med 

Embracer bland dem som backade 12,08%. Storytel backade även under 

månaden med 11,66% efter att ha redovisat en större förlust än väntat 

och sänkta även sina prognoser. 

Fondens bästa innehav var Thule Group med en avkastning på 8,43% 

efter att ha släppt en stark rapport i slutet av juli. Näst bäst var Fortnox 

som steg 7,41%. Bolaget släppte även det sin rapport i mitten av augusti 

där en ökad omsättning och rörelseresultat redovisades. Sagax preste-

rade även bra under augusti och ökade med 6,42%. 

I början av månaden gjorde vi ett antal omallokeringar i form av köp av 

ETF:er inom ESG Leaders och Water Resources, då samtliga branscher 

uppvisat ett starkt momentum. I samband med detta såldes innehaven i 

USA Socially Responsible och Ossiam Low Carbon av. 

AVKASTNING OCH RISK
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Värdepapper Utveckling

THULE GROUP AB 8,43%

FORTNOX AB 7,41%

SAGAX AB B 6,42%

AMUNDI S&P 500 BUYBACK 4,15%

INVESCO US REAL ESTATE S&P 2,23%

FEM BÄSTA 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

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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Värdepapper Utveckling

SMART EYE AB -13,91%

EMBRACER GROUP AB -12,08%

STORYTEL AB -11,66%

INVESTOR AB-B SHS -3,23%

BONESUPPORT HOLDING AB -0,86%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

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.


