
Utveckling

1 månad 0,91%

I år 4,97%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 6,56%

Årlig standardavvikelse* 8,32%
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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Under juni månad var Stockholmsbörsen ned med 0,06% (SEK) och 

världsindex upp med 4,59% (SEK) vilket innebär att Stockholmsbörsen 

och världsindex är upp 22,82% respektive 17,44% i år (SEK). 

Under juni har fonden ökat med 0,50% och är nu upp 4,97% för året 

vilket motsvarar det nedre spannet för målavkastningen som under ett 

år är 5-8%. 

FÖRDELNING PER TILLGÅNGSSLAG

Under juni har fonden ökat med 0,50% och är nu upp 4,97% för året 

vilket motsvarar det nedre spannet för målavkastningen som under ett 

år är 5-8%. 

Det har onekligen talats mycket kring inflationen och dess våldsamma 

hopp förra månaden. Vi förväntar oss att toppen håller i sig, främst på 

grund av att baseffekterna, m.a.o. jämförelsen med förra årets kraftigt 

nedtryckta siffror. Att inflationen ska trenda uppåt ligger i linje med vår 

tes om en klassisk supercykel. Att inflationen ska trenda uppåt har vi 

prognostiserat och mer viktigt, positionerat oss inför. Vad som dock ger 

debatten krydda är att ränte/inflationsmarknaden inte prisat in en mer 

ihållande inflation, långt ifrån det. Vi ser helt enkelt en högre ränta, hö-

gre inflation (dock ska vi inte extrapolera nuvarande nivå pga. baseffek-

ten), starkare USD och högre börs. 

Det första vi ska komma ihåg är att inflation är mycket bra för börs och 

vinster. Det andra är att inflationen måste justeras (stiga) i en ekonomi 

som växer med en rekordhastighet (globalt och sett till USA). Det tredje 

är att ’policymakers’ också vill se en högre inflation. Då inprisad inflation 

ofta tas fram genom räntemarknaden och samma ’policymakers’ bestäm-

mer utbudet av de ben som marknaden handlar för att förutse inflatio-

nen har man så klart agerat för att få upp inflationen. Som vi påpekat 

tidigare, inflationsspikarna är temporära. 

Sveriges regeringskris bör ses i sammanhanget av att vi som land har det 
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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.

svårt att attrahera utländskt kapital, just nu har vi negativ tillväxt i kapi-

talflöden, en trend som dessutom accelererar. Trots Stockholmsbörsens 

framfart lockar andra, mer hållbara alternativ. Det ger den kanske bjärta 

slutsatsen att vi t.o.m. tjänat på krisen i och med att kronan får relativt 

mycket stryk. Vår tes har hela året varit att SEK ska falla, nuvarande 

extraskjuts ger att vår globala aktieportfölj stått emot turbulensen efter 

FED:s möte fantastiskt bra. 

Ränteskillnaden mellan USA och Europa stiger, en grogrund för större 

valutarörelser och för aktiemarknaden gäller det att fånga en eventuell 

reversing av de flöden som gått ur USA och in i Europa under året. Vi är 

inne i en supercykel med bästa tillväxten på 60 år (för världen), USA re-

accelererar sin ekonomi just nu osv. Vinsterna växer i rekordtempo vilket 

trycker ned P/E talen, som redan var på historiska snitt givet ränteläget. 

Månadens sämsta innehav var Smart Eye som backade med 14,39% un-

der juni. Bolaget befinner sig i en negativ trend och har under månaden 

backat kontinuerligt. Näst sämst under månaden var SBB som hade en 

negativ avkastning på 9,14%. Bolaget sålde under månaden sitt innehav i 

Entra för NOK 3 139m samt avbrutit planerna för en sekundärnotering 

på Oslobörsen. Även Embracer backade under juni månad med 6,39%.

Fondens bästa innehav är teknikkoncernen Sdiptech med en avkastning 

på 21,93%. Bolaget har under månaden genomfört ett listbyte till Nas-

daq Stockholms huvudmarknad och klassas nu som ett large cap, bolaget 

har dessutom lanserat långsiktiga hållbarhetsmål. Swedencare kom på 

en andra plats i juni då de steg med 11,22%. Swedencare har under slutet 

av juni förvärvat det amerikanska bolaget Vetio för 1,5 MDR kr, Veito 

är verksamma inom tillverkningen av kosttillskott samt läkemedel till 

husdjursmarkanden. Även medicinteknikbolaget Getinge presterade väl 

under maj månad med en avkastning på 10,17%. Riktkursen för bolaget 

höjdes under månaden av bland annat Danske bank, Carnegie och DNB. 

Tidigt i juni månad tog vi bland annat position i Östeuropa i tron att de 

ska komma i kapp och valde Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia för 

dess bra utveckling och låga kostnad. Vid försäljningen av material under 

mitten av månaden köpte vi även in oss i en brasiliansk ETF på grund av 

den potentiella uppsidan som visades tillsammans med tydliga tecken på 

tillväxt och låg risk i Brasilien. Slutligen tog vi en position inom tillväxt-

sektorn på grund av den åter-accelererade trenden vi sett.

AVKASTNING OCH RISK
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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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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

Smart Eye AB -14,39%

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB -9,14%

Embracer Group AB -6,39%

Ishares Europe 600 Auto Parts DE -4,55%

Lyxor STOXX Europe 600 Trvl & Leisr -4,16%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

Värdepapper Utveckling

Sdiptech AB - B 21,93%

Swedencare AB 11,22%

Getinge AB - B SHS 10,17%

Cellink AB - B 8,88%

Lifco AB  - B SHS 8,75%

FEM BÄSTA 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 0,7 procent per år.
+ 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.


