
Utveckling

1 månad 2,85%

I år 7,49%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 5,57%

Årlig standardavvikelse* 8,28%

Erik Penser Bank (publ)
Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 stockholm

telefon:08 463 80 00 telefax:08 678 80 33 www.penser.se Org. nr:556031-2570

MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Under december månad var Stockholmsbörsen ned med 2,15 % (SEK) och 

världsindex upp med 0,22 % (SEK), vilket innebär att Stockholmsbörsen 

och världsindex är upp 7,38 % respektive upp 2,18 % i år (SEK), efter att 

ha varit nere på sina botten på -27 % respektive -32 %, respektive i lokal 

valuta. 

December 2020

All data per 31 december 2020

Värdepapper Utveckling

Storytel AB 26,76%

Fortnox AB 25,17%

Midsona AB 17,17%

Ishares Global Clean Energy 15,79%

Instalco AB 13,06%

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

Hansa Biopharma AB -4,15%

Lyxor US Curve steep 2-10 -3,41%

Securitas AB -2,53%

AAK AB -1,89%

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB -1,21%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

   Under december har fonden avkastat 2,85 % och är nu upp 7,49 % 

på året. I början av 2020 lade vi en prognos om ett positivt börsår. Det 

visade sig vara en god prognos och vi tvekade inte heller på prognosen 

under pandemin. Vi ska inte glömma att även om pandemin var en ”trig-

ger” som startade raset på börsen så var marknadens positionering den 

drivande orsaken till hastigheten och djupet, vilket lade grunden till den 

snabba återhämtningen. Vi drog ned risken under mars med 30 % och 

prickade börsbotten på dagen. Vi prognostiserade och positionerande 

oss för ett V-scenario i termer av återhämtning, vilket var i stark kon-

strast mot konsensus. Vi förutspådde även fler aspekter, t.ex. den starka 

kopplingen mellan makro och marknad, det asiatiska frihandelsavtalet 

och det starkaste flödet någonsin till börsen som vi lyckades timea in 

direkt efter USA:s val. I det amerikanska valet lyckades vi även hamna 

rätt i både vår strategi och hur valet skulle sluta. Vi förutspår även ett 

bra börsår 2021. 

   Fondens bästa innehav för månaden var Storytel AB med en avkastning 

på 26,76 %. Storytel ingick under månaden i ett flerårigt distributionsav-

tal med det isländska bolaget Forlagið. På andra plats kom Fortnox AB, 

som steg 25,17 %. Även Midsona gick bra i december med en avkastning 

på 17,17 %. Midsona steg efter att bolaget meddelat att nyckelpersoner 

inom bolaget, bland annat VD, utnyttjat sina teckningsoptioner som 

AVKASTNING OCH RISK

FÖRDELNING PER TILLGÅNGSSLAG

överlåtits till följd av ett incitamentsprogram som antogs på en bolags-

stämma under slutet av 2017. 

   Månadens sämsta innehav var bioteknikbolaget Hansa Biopharma AB 

som minskade 4,15 %. Det näst sämsta innehavet var Lyxor US Curve 

Steep 2-10 med negativ avkastning på 3,41 %. Säkerhetsbolaget Securitas 

AB var också en av månadens förlorare och backade med 2,53 %. Securi-

tas sjönk efter bolaget hållit en extra bolagsstämma. 
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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.

Erik Penser Bank (publ)
Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 stockholm

telefon:08 463 80 00 telefax:08 678 80 33 www.penser.se Org. nr:556031-2570
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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.


