Månadsrapport juli 2019

Fondprofil & fondfakta

Stockholmsbörsen sjönk under juli månad och
fonden backade med 1,42 %. Jämförelseindexet,
OMXS30GI, sjönk med 1,40 % under månaden.
Sedan årsskiftet ligger nu fondens avkastning på
17,03 % och jämförelseindexets avkastning uppgår
till 17,36 %.
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AUM
Inriktning:

Marknaden har varit fortsatt volatil och har präglats
av rapporter som i en del fall har tagits emot positivt
(bl.a. AstraZeneca) och i andra fall har aktien rasat
rejält på rapportdagen (t.ex. Ericsson).
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Detta, i kombination med en ökad oro för att
handelskonflikten mellan USA och Kina ska
eskalera, har påverkat börsen påtagligt från dag till
dag. De svenska bankerna kom överlag med ganska
solida rapporter, men signaler om att utdelningen
kan komma att bli lägre framöver har pressat
banksektorn än mer (främst Swedbank och
Nordea).
Förhoppningen var att rapporterna skulle gjuta nytt
mod i marknaden, men just nu känns läget mer
osäkert med tanke på att handelskonflikten inte ser
ut att gå mot någon lösning i närtid.
OMXS30 sjönk tillbaka strax under 1600-nivån och
riktningen känns för stunden svårbedömd. De
fortsatt låga räntorna i kombination med oron för
sämre vinstutveckling i framförallt verkstadssektorn står och väger mot varandra.
Som det ser ut kommer Tele2 att lämna en
extrautdelning i augusti månad, vilket får ses som
glädjande nyheter.
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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

