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Under april månad genererade Penser Sverige en avkastning om 
+0,8 % och Penser Selection en avkastning om +1,9 %. För första 
gången i år överpresterade småbolagen de större bolagen, vilket 
är det normala över tid. Vi ser även detta i våra portföljer, där bo-
lag som Instalco, Addtech och Sagax bidrog mest positivt till av-
kastningen i Penser Sverige, medan större bolag så som Sandvik, 
Epiroc och Sandvik bidrog negativt. Penser Selection toppades av 
våra innehav i Surgical Science och Smart Eye, där både aktierna 
gick starkt under månaden.

I Penser Sverige ökade vi i början av april upp vårt innehav i 
Husqvarna något. I övrigt har månaden dominerats av rapportpe-
rioden för första kvartalet, där många av portföljens innehav har 
hunnit rapportera. Överlag har vi sett starka prestationer från 
såväl verkstadsbolag och banker, där försäljningen i många fall 
är tillbaka på samma nivå som innan pandemins utbrott. I vissa 
verkstadsaktier, som Epiroc, SKF och Sandvik, verkade markna-
den dock ha förväntat sig ännu lite mer, då aktierna reagerade 
negativt på rapportdagen. Även Husqvarna och Thule presterade 
väl under Q1’21, med kraftigt växande försäljning och högre mar-
ginaler som följd. Sammanfattningsvis håller vi kvar vid vår tes 
om ett starkt konjunkturellt uppsving under året, även om åter-
hämtningen går något långsammare än marknaden trodde.
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Förändringar Penser Sverige

Ökar Husqvarna

UTVECKLING PENSER SVERIGE OCH PENSER SELECTION

Observera att historisk utveckling inte är en garanti för framtida utveckling. Källa: Erik 
Penser Bank.

Förändringar Penser Selection

Säljer Xspray Pharma

Ökar PiezoMotor

Minskar BTS Group

Ökar MIPS

PENSER SELECTION

PENSER SVERIGE

I Penser Selection sålde vi vår position i Xspray Pharma, 
minskade lite i BTS Group och ökade våra positioner i 
PiezoMotor och MIPS. Xspray Pharma har under en pe-
riod haft ett negativt nyhetsflöde, där de flera gånger an-
nonserat negativa studieresultat. Vi drar slutsatsen att 
bolaget kommer ha svårare än vi trott att nå marknaden 
med sina läkemedel och väljer därför att sälja positionen. 
Istället ökar vi upp något i vårt tidigare köp PiezoMotor. 
MIPS kom med en kvartalsrapport som inte föll markna-
den i smaken, då tillväxten inte riktigt nådde upp till de 
skyhöga förväntningarna. Det gjorde att aktien reagerade 
negativt och vi såg det som ett attraktivt tillfälle att öka 
upp vår position, som har bidragit fint till portföljen hit-
tills. För att finansiera detta minskade vi vår position i 
BTS Group, där vi efter en kraftig uppvärdering av aktien 
ser lägre avkastningspotential framöver jämfört med ti-
digare.



VIKTIG INFORMATION OM RISKER

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och inne-

börden av fonden samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en 

investering med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen. 

En investering i fonden är förenad med flera riskfaktorer. Nedan samman-

fattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om 

dessa och övriga riskfaktorer återfinns hos Erik Penser Bank (”EPB”) samt 

på www.penser.se.

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden 

kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk 

än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag. Fondens risk 

kommer att påverkas av risknivån i de fonder man väljer att investera i.

Tillväxtmarknadsrisk: Fonden kan exponeras mot risker i länder och på 

marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska 

system.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en 

position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, 

som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande 

marknaden.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivatinstrument för sina in-

vesteringar. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med 

dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fondens andelsvärde, 

än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt, och 

instrumenten kan skapa förluster som är större än deras kostnad.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gent-

emot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värde-

papper som överenskommet.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på ex-

terna händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts 

av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa 

parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastning-

en på din investering. Eventuell valutasäkring som gjorts för att minska 

effekterna av valutakurssvängningar är inte alltid framgångsrik.

FÖRVALTNINGSTEAM

Ansvarig förvaltare av Penser Sverige och Penser Selection är Erika Made-

brink. Erika är ut bildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan 

samt civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat på 

Erik Penser Bank sedan 2018 och har mångårig erfarenhet av aktieanalys. 

Tidigare arbetsplatser inkluderar Prior Nilsson Fonder och Redeye.

SÅ INVESTERAR DU

Kontakta Erik Penser Bank för mer information om hur du investerar i 

Penser Sverige och Penser Selection. 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 erfa-

renhet och en initierad analys fungerar vi som en affärspartner till våra 

kunder, oavsett om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, före-

tagsägare eller institutioner.

DISCLAIMER

Detta material har upprättats av distributören. Fonden, förvaltningsbo-

laget och Bolaget (FCG Fonder AB) har inte självständigt verifierat någon 

information innehållet häri och garanterar inte noggrannheten, fullstän-

dighet eller tillförlitlighet av sådan information.

This material has been prepared by the Distributor. The Fund, the Ma-

nagement Company and the Company (FCG Fonder AB) have not inde-

pendently verified any information contained herein and makes no re-

presentation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability 

of such information.

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

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.

April 2021

All data per den 30 april 2021


