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RAPPORTER HAR ELDAT PÅ BÖRSEN
Rapportperioden har överraskat positivt med
väldigt starka företagsrapporter vilket eldat på
börsen ytterligare under april. Även
förväntningar om lägre inflation och kommande
räntesänkningar, reflekterar investerarnas syn
och marknadsoptimism.

Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 50
punkter under månaden. De kommunicerade
även ett lägre tempo i räntehöjningarna
framgent. Den amerikanska centralbanken
kommer troligtvis att höja räntan en sista gång i
början av maj för att sedan ta en paus.
Marknaden förväntar sig att Fed redan till hösten
kommer att börja sänka räntan, vilket inte verkar
speciellt sannolikt. Vanligtvis brukar det dröja
åtminstone 5-6 månader efter sista höjningen
tills att de börjar sänka räntan. Om det skulle ske
redan till hösten har vi troligtvis fått en rejäl
inbromsning i ekonomin och kraftigt stigande
arbetslöshet, vilket i så fall föranlett Fed att
början sänka räntan.

Den amerikanska kärninflationen mätt som PCE,
vilket är Federal Reserves främsta mått, låg på
4,6 procent i mars. Det var något högre än
marknadens förväntningar som låg på 4,5

procent. Den europeiska kärninflationen
minskade till 5,6 procent, jämfört med 5,7
procent i mars. Inflationstoppen har passerats
och därmed har behoven av hårda
åtstramningar från världens centralbanker
avtagit.

I USA steg ISM:s industriindex till 47,1 i april,
men är fortfarande på en väldigt låg nivå. I
Sverige var industri-PMI oförändrad på 45,5 i
april jämfört med månaden innan. Euroområdets
inköpschefsindex för industrin bromsade in till
45,8 i april, jämfört med 47,3 föregående
månad. Det är den lägsta indexnivån sedan maj
2020. Även i Kina sjönk industri-PMI från 51,9 till
49,2 och är därmed strax under 50-nivån som
indikerar försvagning i ekonomin.

Börsen handlas som att recessionsrisken inte
lägre existerar, vilket betyder att det finns
utrymme för besvikelser. De svaga
konjunkturutsikterna gör att vi är lite mer
selektiva i våra investeringar, även om
räntesänkningar, eller förhoppningar därom, kan
skapa ett mer positivt klimat till och från under
resten av året.

AVKASTNING %

i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

4,09 -0,54 23,98 20,96

UTVECKLING SEDAN START %

Carnegie Multi A 20,96%
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MAGNUS GUSTAFSSON 
Förvaltar fonden sedan 2019.

Carnegie Multi är en global blandfond
som investerar i 40 procent
aktiefonder, 30 procent räntefonder
och 30 procent alternativa tillgångar.
De fonder Carnegie Multi investerar i
är aktivt förvaltade.

Startdatum 2019-03-04
Kurssättning Daglig

Morningstar-rating ★★★

SFDR Artikel 8
Risknivå 3 av 7
ISIN SE0011843705
Årlig avgift 1,44%
Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 12 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 120,96 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2023 3,16 0,02 -0,54 1,43 4,09
2022 -3,10 -2,27 0,49 -1,24 -1,12 -4,51 1,88 0,44 -4,24 1,54 2,39 -0,67 -10,19
2021 1,35 1,27 1,91 2,17 -0,19 1,71 1,55 0,75 -1,70 1,58 1,29 1,24 13,66

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 MULTI A
STÖRSTA INNEHAV

Carnegie Investment Grade A 15,5%
Carnegie Corporate Bond 3 SEK 15,2%
Carnegie Sverigefond A 15,1%
Carnegie High Yield 3 SEK 12,2%
Carnegie Global Quality
Companies A 12,0%

Carnegie Likviditetsfond A 11,2%
Carnegie Listed Infrastructure A 5,0%
Carnegie Micro Cap 3,0%
Carnegie Spin-Off B 2,2%
Carnegie Listed Private Equity A 1,9%

TILLGÅNGSFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2019-03-05 till 2023-04-30

NYCKELTAL

Antal innehav 14
Omsättningshastighet, ggr/år 0,66
Standardavvikelse, 2 år 7,7%
Standardavvikelse, 3 år 7,5%
Sharpekvot, 2 år -0,05
Sharpekvot, 3 år 0,99

STÖRSTA BIDRAG YTD

Carnegie Sverigefond A 1,6%
Carnegie Global Quality
Companies A 0,6%

Carnegie Spin-Off B 0,3%
Carnegie Micro Cap 0,3%
Carnegie High Yield
Select 3 SEK 0,2%

MINSTA BIDRAG YTD

Carnegie Indienfond A 0,0%
Carnegie Rysslandsfond A 0,0%
Carnegie Asia A 0,0%
Carnegie Global Quality
Small Cap A 0,1%

C WorldWide Global
Equities Ethical A1 Cap 0,1%

Räntefonder
54,1%
Aktiefonder
41,1%
Kassa 3,6%
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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.


