
Utveckling

1 månad 2,04%

I år 3,71%

2019 15,96%

2018 -3,74%

2017 3,75%

5 års snitt* 7,02%

Årlig standardavvikelse* 8,34%
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MARKNADSKOMMENTAR OCH AVKASTNINGSBIDRAG

Under mars månad var Stockholmsbörsen upp med 7,48% (SEK) och 

världsindex upp med 3,82% (SEK) vilket innebär att Stockholmsbörsen 

och världsindex är upp 17,99% respektive 11,34% i år (SEK). 

Mars 2021

All data per 31 mars 2021

Värdepapper Utveckling

Investor AB (B) 11,46%

SKF AB (B) 10,75%

Atlas Copco AB 10,27%

Invesco Quantitative Strategie 9,88%

Epiroc AB (B) 9,48%

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

Fortnox AB -17,61%

Bonesupport Holding AB -17,36%

WisdomTree Cloud Computing UCI -9,22%

Veoneer Inc -7,94%

Wisdom Tree Artificial Intelligence -4,14%

FEM SÄMSTA INNEHAVEN UNDER MÅNADEN

Under mars har fonden avkastat 2,04% och är nu upp 3,71% på året vilket 

motsvarar över en halv årsavkastning för fonden. Vi ser fortsatt mycket 

positivt på konjunkturen, framför allt där vi har positioner, t.ex. USA, 

Taiwan, Asien och numer även inom smala strategier i Europa. USA:s 

tillväxt kommer bli den bästa sedan tidigt 80-tal, baserat på rekordhög 

inkomst, extra besparingar, rekordlåg skuldsättning bland hushåll o.s.v. 

Vi noterar glädjande att vi numer ser att amerikanska företags kapitalin-

vesteringar också växer med bra momentum, m.a.o. går USA:s ekonomi 

på alla cylindrar med stor hjälp av stimulanspaketen och då har vi inte 

sett allt från Biden än. Ser vi till konjunkturutsikterna har det mycket 

sällan sett så här bra ut för USA och stora delar av Asien. Medan Europa 

glider in i recession är sannolikheten för recession i USA bara 3,7%, den 

näst lägsta sedan 1970. Vi tycker inte heller att det finns befog eller data 

för att bli negativa på börsen, läget är det motsatta. Vi kan med god sä-

kerhet hålla fast vid våra investeringsteser inför 2021. En viktig aspekt i 

detta är ränteuppgången och kommande inflationsuppgång. Dessa teman 

kvantifieras och analyseras och vi kan hittills se att varken ränteupp-

gången eller inprisad framtida inflation stört de finansiella marknaderna 

i större utsträckning än att skapa rotation mellan sektorer.

Fondens bästa innehav för månaden var investment bolaget Investor 

med en avkastning på 11,46%. Bolaget släppte i slutet av månaden en 

stark årsrapport för 2020. På andra plats kom SKF, som steg 10,75% efter 

de meddelat att de investerar 400 miljoner i sin fabrik i Airasca, Italien 

med syfte att modernisera och utöka fabriken. Även Atlas Copco preste-
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rade väl under mars månad med en positiv avkastning på 10,27%. Atlas 

Copco publicerade i mars sin årsredovisning för 2020 och bolaget har 

även meddelat att de gjort stora framsteg i sitt arbete med att minska 

sina koldioxidutsläpp.

Månadens sämsta innehav var Fortnox som backade med 17,61% under 

mars. Bonesupport Holding hade också en negativ utveckling och ham-

nade näst sämst med en negativ avkastning på 17,36%. Detta skedde efter 

att det meddelades att FDA-godkännandet för deras produkt Cerament 

kommer bli försenat. Även WisdomTree Cloud Computing och Veoneer 

Inc gick ner under månaden med 9,22% respektive 7,94%. 

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.

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.


