
Utveckling

1 månad 3,7%

I år 0,3%

2019 15,9%

2018 -3,7%

2017 3,7%

5 års snitt* 3,8%

Årlig standardavvikelse* 8,3%

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 augusti månad var Stockholmsbörsen upp med 3,48 % (SEK) och 

världsindex upp med 4,44 % (SEK), vilket innebär att Stockholmsbörsen 

och världsindex är upp 0,58 % respektive ner -2,53 % i år (SEK), efter att 

ha varit nere på sina bottnar på -27 % respektive -32 % i lokal valuta. 

Augusti 2020

All data per 31 augusti 2020

Värdepapper Utveckling

Veoneer 38,0%

Mekonomen 24,7%

Immunovia 23,1%

iShares Global Clean Energy 17,8%

SASSS 3/8 11/24/22 16,8%

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 -8,3%

Securitas -5,7%

Hansa Biopharma -4,7%

X MSCI Taiwan -2,9%

Kungsleden -2,8%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

Under augusti har fonden avkastat 3,68 % och är nu upp 0,32 % hittills i 

år. Efter att, på exakt rätt dag, ha lyckats pricka botten och agerat efter 

det, har vi sett en stark och snabb återhämtning i portföljerna. Vi kvar-

står maximalt överviktade aktier, och vi har till och med varit tvungna 

att ta ned aktieexponering-arna hos flera kunder. I dagsläget är situatio-

nen att alla aktieexponeringarna adderar till portföljerna, vilket gör att 

vi drar ifrån konkurrenterna ytterligare. Till följd av den återhämtning 

i USA som vi sett i datat, har vi omallokerat mer aktiekapital till USA 

och i flertalet portföljer breddat exponeringen. Framåt blickar vi mot 

det amerikanska valet och har valstrategier redo för den bästa timingen.

Månadens bästa innehav var Veoneer som ökade med 37,99 % och 

Mekonomen som ökade med 24,68 %. Veoneer, som är ner -18,95 % i 

år, presenterade att ett samarbete kommer att startas med Qualcomm 

för att utveckla skalbara lösningar för avancerat förarstöd och självkö-

rande system. Samarbetet ämnar stärka Veoneers produktportfölj och 

deras bredda marknadskanaler. Mekonomen AB, som är ner -0,64 % i år, 

presenterade under månaden sin delårsrapport som visade på en stark 

utveckling under Q2, där kraftfulla åtgärder har gjorts för att minska 

kostnader och höja lönsamheten.  

Månadens sämsta innehav var Atrium Ljungberg som gick ner -8,31 % och 

Securitas som gick ner -5,71 %. Atrium Ljungberg, som är ner -43,53 % i 

år, visar denna utveckling till följd av en osäker framtid gällande efterfrå-

gan på kontorsfastigheter. Securitas, som är ner -23,75 % i år, står även de 

inför en osäker framtid. Under månaden mäklades även större aktiepost, 

motsvarande 2,7 % av kapitalet i koncernen. 
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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.


