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Efter en juli månad med bra rapporter och stark avkastning, 
utvecklades portföljerna i lite lugnare takt under augusti. Pen-
ser Sverige steg +0,6 % medan Penser Selection avkastade -0,8 
% under månaden. Överlag var marknaden stabil och volatilite-
ten, som vanligtvis är högre undre högsommaren, sjönk något 
jämfört med månaden innan. Ett antal av de allra minsta bola-
gen rapporterade även. Teqnion, Idun Industrier och BTS Group 
kom med riktiga kanonrapporter och bidrog allihopa med mer 
än en procentenhet vardera till portföljavkastningen i Penser Se-
lection. I Penser Sverige fortsatte det starka kursmomentumet i 
flera aktier, däribland bidrog SBB mest med +0,7 procentenheter.

I Penser Sverige gjordes inga transaktioner, då vi återigen såg ihål-
lande momentum på marknaden och för våra positioner. Det är 
andra månaden i rad som vi inte gör några förändringar i Penser 
Sverige, vilket kan ställas i tydlig kontrast till transaktionsinten-
siteten under första halvåret 2021. Det beror på att de ständiga 
sektorrotationerna som karakteriserade slutet på 2020 och för-
sta halvan av 2021 nu verkar ha ebbat ut..

I Penser Selection sålde vi vår position i I-tech efter bolagets 
kvartalsrapport. Tillväxten har minskat markant beroende på 
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Ökar Checkin

Ökar Teqnion
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ett antal omvärldsfaktorer, vilket gör att vi har svårt att se vad 
som kommer driva aktiekursen i positiv riktning i närtid. Jag ser 
framför mig att marknaden kommer vilja se flera kvartal med 
accelererande tillväxt innan aktien kommer in i en uppåtgående 
trend igen och därför ser vi bättre avkastningsmöjligheter på an-
nat håll. Vi ökade istället våra positioner i Checkin och Teqnion. 
Som ni kanske minns steg Checkin kraftigt efter börsnoteringen 
i början på sommaren och vi tog då hem en del av vinsten, efter 
ca 500% uppgång från teckningskursen. Efter det har aktiekursen 
kommit ned en del, vilket har medfört att positionens storlek 
blivit relativt liten. Samtidigt har bolaget levererat sitt första för-
värv och kommit med en fin första kvartalsrapport som noterat 
bolag. Vi tycker därför att det är ett bra läge att ta upp positionen 
till en mer normal storlek. Teqnion kom en riktigt bra rapport 
för andra kvartalet som fick aktiekursen att rusa nästan +20% på 
rapportdagen. Givet hur nedtryckt aktien var innan och hur bra 
rapporten var, tycker vi ändå att aktien är attraktivt prissatt och 
ökade därför upp positionen lite till.
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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.
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