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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

April karaktäriseras av den största aktieuppgången sedan 1987 (S&P 

500). Under april månad återhämtade Stockholmsbörsen sig med 6,44 % 

(SEK) och även världsindex steg 10,80% (USD). Detta betyder att Stock-
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Utveckling

1 månad 5,71%

I år -7,73%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 1,24%

Årlig standardavvikelse* 8,14%

Värdepapper Utveckling

Hansa Biopharma 51,6%

Scandic Hotels Group 49,5%

Veoneer 32,0%

Raysearch Laboratories 30,0%

Modern Times Group 27,0%

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

Atrium Ljungberg -11,9%

Lyxor Core Commodity -5,6%

JPM Managed Futures -2,3%

Kungsleden -0,3%

SBB i Norden -0,3%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

holmsbörsen och världen, efter att ha varit ner som mest 27 % respektive 

32 % i lokal valuta, är Stockholmsbörsen och världsindex ner endast -11 % 

och -13 % i år. 

   Vi framhåller ännu en gång vår metodik, beståendes av 20 000 tids-

serier per vecka och daglig djupgående analys av makro och makrodata. 

Med hjälp av denna metodik kunde vi den 24 mars sticka ut hakan och 

pricka in börsbotten, och efter att vi kraftigt minskade vår aktieexpo-

nering i mars, var vi tillbaka i överviktsterritorium i slutet av samma 

månad. Detta har hjälpt oss leverera två år av genomsnittlig avkastning 

mer jämfört konkurrenter sedan den första januari 2018.

   Under april har fonden avkastat 5,71 % och är nu -7,73 % hittills i år. Vår 

globala aktieexponering stängde -3,74 % hittills i år och våra alternativa 

exponeringar är t.o.m. upp under årets förstra fyra månader. När vi nu 

lägger april bakom oss går vi in i maj månad med konstruktiv optimism 

och därigenom övervikt aktier. Det som är riktigt intressant nu är teck-

nen på att recessionen i USA börjat mildras, vilket ligger till grund till 

att vi ökat aktievikten igen. Observera här att vi då inte avser släpande 

data som BNP, produktion o.s.v. För förvaltare gäller det, anser vi, att 

gräva djupare och därigenom kunna ligga före börsen och mer trögrörlig 

makro. 

   Månadens bästa innehav var Hansa Biopharma som ökade med 51,6 % 

och Scandic Hotels Group som steg kraftigt med 49,6 %. Scandic är ner 

mer än 60 % hittills i år och befinner sig i en period karaktäriserad av hög 

volatilitet. Scandic ingick nyligen i en ny kreditfacilitet om 1,15 miljarder 

kronor och har därutöver lyckats genomföra en företrädesemission på 

1,75 miljarder kronor vilket ska säkra likvideten ända till slutet av 2021. 

Denna nytillförsel av likviditet tillsammans med tecken på bottnad efter-

frågan innebär att Scandic sannolikt klarar av krisen.

   Månadens sämsta innehav består av Atrium Ljungberg som gick ner 

11,9 % och vår råvaru-etf, Lyxor Core Commodity, som backade 5,6 % 
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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.
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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.

under april månad. Råvaru-etfen påverkas av den rådande oljekrisen och 

just nu tror vi inte att oljan bottnar förrän prisbilden tyder på att det är 

dyrare att lagra oljan på längre sikt, jämfört med kortare sikt. Att det just 

nu är dyrare att lagra oljan på kort sikt är ett resultat av den kollapsade 

efterfrågan och faktumet att vi inte har mycket fysisk plats kvar att lagra 

oljan på. Vidare så möter Atrium Ljungberg fortsatt motvind inom han-

delsfastigheter och är ner ca 45 % i år. Just nu lider bolaget av hög osäker-

het då både hyresgästers behov av eventuella hyreslättnader och even-

tuella konkursers konsekvenser på Atrium Ljungberg är svårbedömda.


