CARNEGIE SPAR BALANSERAD A
MÅNADSRAPPORT

FÖRVALTARKOMMENTAR
Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än vad de positiva belönades
April blev trots relativt starka kvartalsrapporter en
svag börsmånad. Den amerikanska börsen (S&P500)
föll med 8,8 procent och uppvisade den svagaste
aprilmånaden sedan 70-talet. Negativa
bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än vad
de positiva belönades.

I den svenska delen av portföljen var det främst
fastighetsbolagen som tyngde under månaden. Det
var en fragmenterad nedgång där det var stora
skillnader mellan bästa och sämsta aktier. Bäst
avkastande bolag under månaden var Essity (+17,5%),
SEB (+8,9%) och Holmen (+8,7%). Sämst utvecklades
JM (-20%) och Wallenstam (-19,7%). Vi har minskat
något i JM och SKF under månaden. JM kom med ett
lägre rörelseresultat än väntat under det första
kvartalet. Antalet produktionsstarter minskade
under kvartalet och det relaterar framför allt till
avsaknad av myndighetsbeslut enligt bolaget.
Bostadsutvecklaren har beslutat inleda återköp av
egna aktier vilket ger stöd åt aktiekursen. Essity
levererade en stark rapport som togs emot positivt
från marknaden. Hygienbolaget redovisade både
högre resultat och omsättning än väntat under det
första kvartalet. Samtliga affärsområden visade hög
organisk försäljningstillväxt. Bolaget har genomfört
betydande prishöjningar för att kompensera för
ökade råvarukostnader och de planerar dessutom att
genomföra ytterligare höjningar.

I den globala delen av portföljen var det sektorer
som konsumtionsvaror och hälsovård som stod
emot nedgången bäst under månaden. Bäst
utveckling bland bolagen under månaden var Danone
(+15,2%), GlaxoSmithKline (+9,1%), Reckitt
Benckiser (+8,7%) och Merck & Co (+8,1%). Sämst
utvecklades Walt Disney (-18,6%) och Blackrock
(-18,2%). Vi har under månaden ökat något i
Deutsche Telecom och Deere & Co. För att
finansiera köpen har vi bland annat minskat i Cisco
och Bristol-Myers Squibb. Läkemedelsjätten Merck
redovisade ett kvartalsresultat klart över
analytikernas snittprognos. De redovisade både
högre omsättning och vinst än väntat. Merk höjde
även sin resultatprognos för helåret. Reckitt
Benckiser kommunicerade en stark rapport där det
framgick att de höjt priserna med 5,3% för att
kompensera sig för ökade råvarukostnader under
kvartalet.
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Förvaltar fonden sedan 2021.
Carnegie SPAR Balanserad är en
blandfond med 60 procent aktier (70%
globala aktier & 30% svenska) & 40
procent räntor (egna räntefonder), utan
begränsningar avseende företag och
bransch. Fonden ska skapa en långsiktigt
hög avkastning till lägre risk än rena
aktiefonder.
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte
ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund
av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders medgivande.
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CARNEGIE FONDER - HÅLLBARA INVESTERINGAR I VÄRDEBOLAG

KONTAKTINFORMATION

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Vårt uppdrag är att skapa
långsiktig, god avkastning åt våra andelsägare. Genom att kombinera modern
hållbarhetsanalys med traditionell finansanalys identifierar vi undervärderade företag som är
rätt rustade för framtidens utmaningar. Vi kallar dem värdebolag.

Besöksadress: Regeringsgatan 56 Stockholm
Postadress: Box 7828, 103 97 Stockholm
Hemsida: www.carnegiefonder.se
Telefon: +46 8 12 15 50 00

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte
ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund
av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders medgivande.

