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1 månad 3,37%

I år 9,21%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 6,80%

Årlig standardavvikelse* 8,35%
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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Under oktober månad var Stockholmsbörsen upp 2,36 % (SEK) och 

världsindex upp 2,89 % (SEK), vilket innebär att Stockholmsbörsen och 

världsindex nu är upp 25,35 % respektive 22,76 % i år (SEK). Under okto-

ber är fonden upp 3,79 % och är nu upp 9,21 % på året, vilket är över vår 

årliga målavkastning på 5-8 %. 

Vi har kunnat härleda börsens svaghet i september till politiska risker. 

Vi har byggt en dagligen uppdaterad indikator och kommunicerade att 

tappet var ett ”screaming buy” (ja, jag vet, det var kanske lite överdrivet 

ordval) och att det minsta tecknet på politisk lösning i USA skulle leda 

till en uppgång man helt enkelt skulle missa om man klivit av. Vi kan med 

ödmjukhet konstatera att just så skedde.

Fonden har sedan ett par veckor nått sitt årsavkastningsmål med mycket 

kontrollerad risk som faktiskt ligger lägre än sina gränser trots maximal 

aktievikt. Det sker på grund av att vi haft förmånen att få till en bra ba-

lans mellan räntor, alternativa tillgångar, råvaror och aktier. 

Månadens sämsta innehav var Bico Group som backade 14,64 %. Bolaget 

är upp 87,72 % i år, och nedgången grundas inte på några nyheter. Näst 

sämst var Storytel som backade 12,03 % och därefter vår exponering mot 

Brasilien på 7,44 %, en position som vi nu är ute ur helt.

Fondens bästa innehav var Addtech med en avkastning på 23,1 % efter en 

positiv rapport som kom in över estimaten vilket ledde till höjda riktkur-

ser. Näst bäst var Sagax som steg med 22,7 %, också efter en stark rapport 

samt höjda riktkurser. Det tredje bästa innehavet var SBB där marknaden 

under månaden korrekt prisat in den starka rapporten de levererade i 

slutet av oktober. 

Under oktober gjorde vi ett antal omallokeringar i form av köp av ETF:er 

inom amerikansk ESG och amerikansk och europisk informationsteknik 

samt det svenska industribolaget Epiroc. Exponeringen mot Brasilien 

har, som nämnts, sålts av.

Oktober 2021

All data per 31 oktober 2021

MÅNADSRAPPORT
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*Pro forma-avkastning baserad på den strategiska fördelningen för fonden fram 
till starten av fonden 2015-09-15. 
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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.
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Värdepapper Utveckling

ADDTECH AB-B SHARES 23,08%

SAGAX AB-B 22,72%

SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO 18,81%

FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 17,89%

NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 15,54%

FEM BÄSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

ESG-RATING

Värdepapper Utveckling

BICO GROUP AB -14,64%

STORYTEL AB -12,03%

LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF -7,44%

EMBRACER GROUP AB -6,90%

SMART EYE AB -5,11%

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 båda har mångårig erfarenhet av 

kapitalförvaltning, analys och värdepappershandel. Erik Penser Banks ka-

pitalförvaltning 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.

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.


