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CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES A
FORVALTERKOMMENTAR

KVALITETSSELSKAPER LØFTER MARKEDET
Den siste måneden trakk verdensmarkedet et
lettelsens sukk etter at vi forlot en turbulent
måned i mars, preget av bekymringer for
verdens finansielle stabilitet. I april har markedet
roet seg, og vi har fått en svak opphenting. At
defensive sektorer som helse og basisvarer
gjorde det aller best, tyder imidlertid på at
markedet fortsatt er forsiktig og foretrekker
mindre risikable selskaper. Av samme grunn
gjorde de mer sykliske sektorene som varige
forbruksgoder og produksjonsindustri det
dårligere. Spesielt innenfor halvlederindustrien
kom det kraftige signaler om
konjunktursvekkelse.

Global Quality Companies leverte positiv
avkastning. Porteføljeselskapene som gjorde det
best, var den svenske industrigiganten Atlas
Copco, det sveitsiske legemiddelselskapet
Roche og amerikanske Abbott Laboratories,
med virksomhet innenfor legemiddelteknologi.
Den svakeste utviklingen fant vi hos den
japanske sykkelprodusenten Shimano og den
taiwanske halvledergiganten TSMC.

Rapporteringssesongen er i full gang, og
teknologigigantene Microsoft og Alphabet
leverte begge positive rapporter som førte til at

aksjekursene økte. Microsoft økte omsetningen
med 7 % og fortjenesten med 9 % sammenlignet
med samme kvartal i fjor. Skyplattformen Azure
fortsetter å være en viktig pådriver for Microsofts
vekst, samtidig som selskapet har mange
spennende muligheter fremover når de
integrerer AI i eksisterende og nye produkter.
Alfabetet kunne vise til noe mer beskjedne
resultater, med en salgsvekst på 3 %
sammenlignet med samme kvartal i fjor. Også
her er skytjenesten den viktigste vekstmotoren,
der Google Cloud vokser 28 % sammenlignet
med samme periode i fjor.

Markedet henter seg sakte inn etter hvert som
bekymringene omkring finansiell stabilitet avtar.
Det hersker imidlertid ikke tvil om det er
kvalitetsselskapene som driver opphentingen,
noe som utvilsomt kommer Carnegie Global
Quality Companies til gode. Lønnsomme
selskaper med lav driftsrisiko og mindre syklisk
virksomhet er selskaper som man alltid bør eie
fordi de blir klare vinnerne i det lange løp. Men
dette er også selskaper som det er spesielt
interessant å eie i dagens situasjon, siden
investorer i økende grad flykter til kvalitet.
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Carnegie Global Quality Companies
investerer i noen av verdens mest
etablerte varemerker. Selskapene har
en sterk posisjon, en god lønnsomhet
og en utprøvd forretningsmodell.

Startdato 25.05.2015
Prissetting Daglig

Morningstar-rating ★★★★

SFDR Artikel 8
Risikonivå 4 av 7
ISIN SE0006993390
Løpende kostnader 1,40%
Minste start
investering 0 SEK

Forvaltningskapital 860 MSEK
Distribusjon Ikke
NAV 208,56 SEK

AVKASTNING PER MÅNED %

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året

2023 5,64 -2,72 3,90 1,68 8,56
2022 -2,16 -2,36 2,53 -1,52 -2,12 -3,07 4,81 -0,69 -5,89 5,59 1,44 -3,01 -6,87
2021 -0,51 0,87 8,22 -0,15 1,13 3,18 2,56 3,02 -2,51 0,10 3,60 5,68 27,75

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den
innskutte kapitalen. Fullstendig informasjon finnes på www.carnegiefonder.se. Informasjonen i dette produktbladet tilhører Carnegie Fonder og er bare ment som generell
produktinformasjon. Den skal ikke ses som plasseringsråd eller anbefaling. Informasjonen kan vise seg være feil, ufullstendig eller utdatert. Carnegie Fonder er ikke ansvarlig for
skade, enten direkte eller indirekte på grunn av eventuelle mangler eller feil i informasjonen. Informasjonen skal ikke kopieres, endres eller videreformidles uten samtykke fra
Carnegie Fonder.
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CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES A
STØRSTE HOLDINGS

Microsoft Corp 5,3%
Alphabet Inc A 4,5%
Schneider Electric SE 4,2%
Unilever Plc Reg 4,2%
Visa Inc A 4,0%
Roche Holding Ltd Pref 4,0%
Apple Inc Reg 3,7%
Deutsche Telekom AG Reg 3,4%
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd
ADR repr 5 Shares 3,3%

Merck & Co Inc 3,3%

SEKTORFORDELING

STANDARDAVVIKELSE %

AVKASTNINGSFORDELING PER MÅNED %
Per 02.05.2018 til 30.04.2023

STATISTIKK

Antall beholdninger 34
Omsetningshastighet, ggr/år 0,60
Active share* 84%
Standardavvik, 2 år 12,7%
Standardavvik, 3 år 12,4%
Standardavvik, 5 år 13,3%
Sharpe ratio, 2 år 0,68
Sharpe ratio, 3 år 0,81
Sharpe ratio, 5 år 0,89
Tracking error, 2 år* 5,1%
Tracking error, 3 år* 5,0%
Tracking error, 5 år* 6,1%

* Referanseindeks: MSCI World Net Total
Return

STØRSTE BIDRAG YTD

Microsoft Corp 1,1%
Alphabet Inc A 1,0%
Apple Inc Reg 1,0%
Schneider Electric SE 0,8%
Deutsche Telekom AG
Reg 0,6%

MINSTE BIDRAG YTD

Charles Schwab Corp -0,8%
Pfizer Inc -0,4%
Deere and Co -0,3%
Bristol Myers Squibb Co -0,2%
BlackRock Inc -0,2%
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Amerikas
forente Stater
47,5%
Sveits 9,8%
Storbritannia
9,3%
Frankrike 9,2%
Japan 6,5%
Tyskland 5,4%
Taiwan 3,3%
Sverige 2,8%
Nederland 2,1%
Israel 2,0%
Kontanter 1,9%

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den
innskutte kapitalen. Fullstendig informasjon finnes på www.carnegiefonder.se. Informasjonen i dette produktbladet tilhører Carnegie Fonder og er bare ment som generell
produktinformasjon. Den skal ikke ses som plasseringsråd eller anbefaling. Informasjonen kan vise seg være feil, ufullstendig eller utdatert. Carnegie Fonder er ikke ansvarlig for
skade, enten direkte eller indirekte på grunn av eventuelle mangler eller feil i informasjonen. Informasjonen skal ikke kopieres, endres eller videreformidles uten samtykke fra
Carnegie Fonder.
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CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES A

ESG-RATING – THOR

Carnegie Fonders bærekraftsanalyse

KLIMAMÅL – PARISAVTALEN

Strategi for å nå nullutslipp 2050

CO2-UTSLIPP

Tonn CO2/MSEK omsetning

AKTIVT EIERSKAP

Nøkkeltall
Social Andel Porteføljedekning
UN Global Compact 49,2% 97,3%
Governance
Kvinner i styret 32,1%
Representasjon i valgkomite 0,0%

MTD YTD
Antall stemte
generalforsamlinger 0 5

Andel stemmer for 0% 88%
Andel stemmer mot/avstår 0% 12%
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Dataene på denne siden er oppdatert 31. mars 2023
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den
innskutte kapitalen. Fullstendig informasjon finnes på www.carnegiefonder.se. Informasjonen i dette produktbladet tilhører Carnegie Fonder og er bare ment som generell
produktinformasjon. Den skal ikke ses som plasseringsråd eller anbefaling. Informasjonen kan vise seg være feil, ufullstendig eller utdatert. Carnegie Fonder er ikke ansvarlig for
skade, enten direkte eller indirekte på grunn av eventuelle mangler eller feil i informasjonen. Informasjonen skal ikke kopieres, endres eller videreformidles uten samtykke fra
Carnegie Fonder.
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CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES A
BÆREKRAFT

Karbonavtrykk

Måles i samsvar med anbefalingene til Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Vektet middelverdi av
porteføljeselskapets direkte (omfang 1) og indirekte (omfang 2) utslipp, delt på dets inntekter, konvertert til fondets valuta.

Klimamål – Parisavtalen (Science Based Target)

Andel av porteføljen investert i selskaper med klimamål i tråd med Parisavtalen, validert av Science Based Target Initiative.

SFDR

EU-forordning om bærekraftsrelatert informasjon. Har som mål å harmonisere regelverket, øke åpenhet og sammenlignbarhet og
forvalte kapital for å fremme endring. Hovedpunktene i SFDR er integrasjon av bærekraftsrisikoer, vurdering av de viktigste negative
bærekraftskonsekvensene, klassifisering av midler, rapportering og taksonomi. Artikkel 6 EU-klassifisering av fond som integrerer
bærekraftsrisikoer eller forklarer hvorfor dette ikke gjøres. Artikkel 8 EU-klassifisering av fond som fremmer ESG, men som mangler et
uttalt bærekraftsrelatert mål. Artikkel 9 EU-klassifisering av fond som har bærekraftige investeringer som mål. Målet skal være i tråd
med aktivitetene som er definert i EUs taksonomi og målet skal utfordres, følges opp og måles kvantitativt.

THOR

THOR er Carnegie Fonders egenutviklede verktøy for bærekraftsanalyse. THOR anvendes av alle forvaltere i Carnegie Fonder
innenfor hver investering. Formålet med vurderingen er først og fremst at man skal stoppe opp og tenke gjennom og dokumentere
hvordan man vurderer nivået på selskapenes bærekraftsarbeid. Vurderingskriteriene blir justert over tid etter hvert som vårt univers av
analyserte selskaper vokser og vi får en større referansegruppe. Tanken er videre at vurderingen skal gjøres på bakgrunn av
selskapenes respektive forutsetninger. For eksempel kan vi ha ulike kravbilder avhengig av blant annet markedet og størrelsen på
selskapet.

Inadequate: Selskapets arbeid anses ikke å leve opp til våre forventninger innenfor det valgte området, eller det er ikke-eksisterende

Adequate: Vi anser at selskapet lever opp til våre grunnleggende forventninger på det valgte området.

Strong: Vi anser at selskapet gjør et godt arbeid innenfor det valgte området, for eksempel i forhold til sektorkolleger eller det
regionale eller globale markedet. Vurderingen strong skal kjennetegnes av at våre grunnleggende forventninger blir innfridd, samt av
god åpenhet – for eksempel gjennom rapportering av relevante opplysninger og gjennom dokumentert bevissthet rundt relevante
risikofaktorer og muligheter knyttet til bærekraft. Fortrinnsvis skal det foreligge konkrete og målbare mål knyttet til disse områdene.

Very strong: Denne vurderingen gis vanligvis til selskaper som i tillegg til å innfri de ovennevnte kriteriene også anses for å ha
integrert den relevante delen særlig godt i sin virksomhet og strategi. Vurderingen kan også gis til selskaper som kan anses som best i
klassen (innenfor en sektor), eller der arbeidet eller bildet anses som «så bra som det kan bli» (for eksempel et eierskapsbilde vi ikke
tror kan bli bedre).

Du finner mer informasjon om THOR og Carnegie Fonders arbeid med Carnegie Fonders retningslinjer for ansvarlige investeringer og
eierengasjement på nettsiden vår (https://www.carnegiefonder.se/hallbarhet/).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den
innskutte kapitalen. Fullstendig informasjon finnes på www.carnegiefonder.se. Informasjonen i dette produktbladet tilhører Carnegie Fonder og er bare ment som generell
produktinformasjon. Den skal ikke ses som plasseringsråd eller anbefaling. Informasjonen kan vise seg være feil, ufullstendig eller utdatert. Carnegie Fonder er ikke ansvarlig for
skade, enten direkte eller indirekte på grunn av eventuelle mangler eller feil i informasjonen. Informasjonen skal ikke kopieres, endres eller videreformidles uten samtykke fra
Carnegie Fonder.

CARNEGIE FONDER – BÆREKRAFTIGE INVESTERINGER I VERDISELSKAPER KONTAKTINFORMASJON
Carnegie Fonder er et uavhengig fondsselskap som ble startet i 1988. Vårt oppdrag
er å skape langsiktig og god avkastning på vegne av andelseierne. Ved å kombinere
moderne bærekraftsanalyse med tradisjonell finansiell analyse identifiserer vi
undervurderte selskaper som er godt rustet for fremtidens utfordringer. Vi kaller disse
for verdiselskaper.

Besøksadresse: Regeringsgatan 56 Stockholm 
Postadresse: Box 7828, 103 97 Stockholm Sverige 
Hjemmeside: www.carnegiefonder.se 
Telefon: +46 8 12 15 50 00


