Månadsrapport december 2019

Fondprofil & fondfakta

Stockholmsbörsens index över de mest omsatta
bolagen (OMXS30) utvecklades positivt under
månaden och fonden steg med 2,37 %, medan
jämförelseindexet, OMXS30GI, steg med 2,40 %.
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Inriktning:

Under 2019 uppgick fondens avkastning till 30,24
%, medan jämförelseindexets avkastning uppgick
till 30,73 %.
Året avslutades relativt starkt och OMXS30 har som
tidigare nämnts brutit över sin tidigare historiska
all-time high nivå kring 1720 och har under
månaden utmanat 1800-nivån på allvar.
Det är fortsatta förhoppningar om att handelsspänningarna mellan USA och Kina skall lösa sig.
Därmed hoppas investerarkollektivet att världskonjunkturen inte fortsätter försämras, utan
snarare förbättras framöver vilket håller uppe
aktiekurserna.
Riksbanken höjde i december som väntat
reporäntan till 0 % och signalerade samtidigt att
den kan komma att bli kvar på den nivån ett bra tag
framöver.
Den svenska kronan stärktes en del i december mot
den amerikanska dollarn och vi får se om detta var
ett trendbrott eller ej. Den svaga kronan har
tidigare gynnat många cykliska bolag på
Stockholmsbörsen.
Efter den kraftiga uppgången under 2019 blir det
spännande att se hur börsen kommer utvecklas
under skottåret 2020 och vilka branscher som kan
komma att gå bäst. Industri- och fastighetssektorerna var ju inne i en väldigt bra trend under
2019. Banksektorn däremot hade en motsatt
utveckling, bl a till följd av de uppmärksammade
penningtvättsaffärerna.
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Svenska aktier – indexfond med
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Hållbara placeringar

SRI branschscreening

Ansvarsfulla investeringar:

Nej, inte för närvarande.

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.

Full hållbarhetsscreening, i likhet med Ciceros
övriga fonder, kommer att införas så snart möjligt
under 2020.

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

