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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Stockholmsbörsen var ner under februari och stängde på -5,87 %. Världs-

index backade med -7,73 % i lokal valuta (USD), i svenska kronor gick 

världsindex ner med -7,90 %.

Februari 2020

All data per 28 februari 2019

Utveckling

1 månad -5,71%

I år -4,64%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 2,03%

Årlig standardavvikelse* 7,70%

Värdepapper Utveckling

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 13,7%

Hansa Biopharma 11,4%

MSCI China Ucits ETF 2,0%

Vostok New Ventures 1,9%

Vasakronan 2020-08-29 0,3%

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

Mycronic -27,9%

Storytel --23,0%

Midsona -17,3%

Securitas -14,1%

Veoneer -12,4%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

Under året har fonden en avkastning på -4,64 %. Under de senaste veck-

orna har coronavirusets spridning i världen gett enorma effekter på bör-

ser då många företag har drabbats hårt av de åtgärder som satts in för att 

förhindra en ytterligare spridning. 

Månadens bästa innehav var SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, 

med en uppgång på dryga 13 %. Även om bolaget avyttrade fastigheter 

i början av året har åtgärder gjorts på finansieringssidan vilket gör att 

minskningen i förvaltningsresultatet är mindre än de minskningar som 

prognostiserats i hyresintäkter. Bolaget bedöms också kunna sänka fi-

nansieringskostnaderna ytterligare under året. Ett annat bolag som har 

gått bra är Hansa Biopharma, ledande inom immunmodulerande enzym-

teknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar. Hansa re-

dovisade positiva resultat från långtidsdata för sitt läkemedel imlifidase 

som syftar till att öka möjligheterna till transplantationer. På en tredje 

plats kommer MSCI China UCITS ETF med en avkastning på 2 %. 

Det sämsta innehavet för månaden var Mycronic som backade 27,9 %, 

detta trots ett starkt Q4. Nedgången är därmed en följd av coronaviru-

sets utveckling samt dess effekter på ekonomin och affärsklimatet. Näst 

sämst i listan är Storytel med en nedgång på 23 % som framförallt orsakas 

av oron kring viruset. I slutet av månaden gjordes också en nyemission 

som drog in 949 miljoner kronor genom att sälja nästan 6 miljoner ny-

tryckta aktier för 159 kronor styck. Ett tredje bolag som också påverkas 

av börsfallet är Midsona som tappade cirka 17 %. I början på månaden 

hade bolaget dessutom transportproblem i Frankrike till följd av strejk 

som påverkar försäljningen.
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AVKASTNING OCH RISK



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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Lägre möjlig avkastning

Högre risker

Högre möjlig avkastning
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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.

Till grund för portföljsammansättningen ligger en långsiktig strategisk al-

lokering. Utifrån denna görs taktiska anpassningar som bygger på bankens 

analys, med syfte att nå en högre avkastning eller lägre risk.


