Månadsrapport juni 2019

Fondprofil & fondfakta

Stockholmsbörsen studsade tillbaka i juni efter den
svaga utvecklingen i maj. Fonden steg med hela
7,36 % och jämförelseindexet, OMXS30GI, steg
med 7,41 % under månaden. Sedan årsskiftet
ligger nu fondens avkastning på 18,71 % och
jämförelseindexets avkastning uppgår till 19,03 %.
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Inriktning:

Att marknaden vände upp igen var nog en
kombination av att centralbankerna i världen (ECB
samt USA) signalerade om kommande justeringar
av räntan nedåt om den ekonomiska utvecklingen
påverkas negativt av bl.a. handelskrig. Många av de
cykliska bolagen fick en rejäl återhämtning och
bolag som Atlas Copco samt Sandvik är nu uppe och
nosar på tidigare toppnivåer igen. Nu har dock
börsen prisat in relativt goda rapporter på
framförallt de cykliska bolagen så det krävs att de
levererar bra rapporter och att framtidsutsikterna
är ok. Banksektorn fortsätter dock att vara ratad av
placerarkollektivet verkar det som.
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OMXS30 lyckades ju tidigare i vår inte kliva över
1700-nivån men studsade tillbaka relativt snabbt
och vände strax över och 1500-nivån vilket får ses
som positivt. Många anhängare av teknisk analys
menar att vi skulle få en stark positiv signal om
OMXS30-index kunde forcera 1700-nivån med
kraft. De senaste åren har OMXS30 mest
konsoliderat och rört sig mellan 1700 och ned mot
1400-nivån.
Nu går marknaden in i en period då
rapportsäsongen för Q2 drar igång och som vanligt
lär det nog bli stora rörelser i en del bolag. Återstår
att se om något bolag kommer vinstvarna innan
rapporterna släpps vilket då med största
sannolikhet
kommer
påverka
utvecklingen
framöver.

IFOCUB

17,64 SEK
2 444 miljoner SEK
Svenska aktier – indexfond med
värdeviktning av de 30 mest
omsatta aktierna på
Stockholmsbörsen
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Hållbara placeringar

SRI branschscreening

Ansvarsfulla investeringar:

NEJ

OMXS30GI

Vi är övertygade om att bolag som drivs
långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att
gynna våra andelsägare i form av bra avkastning
över tid.
På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i
vårt analysarbete och har undertecknat och följer
FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar –
UNPRI (United Nations Principles for Responsible
Investment).
Särskilda etiska urvalskriterier:
Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner
och internationella normer avstår vi från att
placera i
•

Bolag som bryter mot internationella
normer för miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och korruption.

•

Bolag som förknippas med illegala eller
kontroversiella vapen – exempelvis
klustervapen.

Disclaimer
Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska
i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser
och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går
även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i denna månadsrapport är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.

www.cicerofonder.se

