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CARNEGIE SPAR BALANSERAD A
FÖRVALTARKOMMENTAR

DE LITE MINDRE BOLAGEN UTVECKLADES VÄL
Världens börser steg under april med stöd från
starka bolagsrapporter och fallande inflation.
Bolagen har drivit igenom prishöjningar och
detta i kombination med lägre råvarupriser har
resulterat i högre marginaler.
Vinstförväntningarna har skruvats upp och enligt
S&P förväntas vinsterna för de amerikanska
bolagen (S&P500) stiga med cirka 11 procent för
innevarande år, baserat på analytikernas
underliggande estimat. Frågan är om det inte är
lite för optimistiskt med tanke på konjunktur-
osäkerheten.

I den globala delen av portföljen var det
hälsovård och stapelvaror som utvecklades bäst
under månaden. Industri och sällanköpsvaror
hade en svag period. Bäst utveckling bland
bolagen under månaden var Merck (+8,5%),
Roche (+7,4 %), Sony (+7,1 %) och L’Oreal
(+6,7 %). Sämst utvecklades Taiwan
Semiconductor (-9,4 %), Deere (-8,4 %) och
Shimano (-8 %). Microsoft kommunicerade en
stark rapport, där både vinst och omsättning var
högre än väntat. Intäkterna steg med 7 procent
på årsbasis och tillväxten för molnplattformen

Azure låg i linje med förväntningarna. Även
Merck redovisade ett bättre resultat än väntat,
justerat resultat per aktie blev 1,4 dollar, vilket
var 6 procent bättre än analytikernas estimat.

I den svenska delen av portföljen var det många
av de lite mindre bolagen som utvecklades väl
under månaden. Bäst avkastande bolag under
månaden var Electrolux (+23 %), Nederman
(+18 %) och NCC (+15 %). Sämst utvecklades
Holmen (-3 %), Nibe (-2,8 %) och Inwido (-2,5
%). Volvo överraskade med en positiv
vinstvarning och Atlas Copco levererade en
jättestark kvartalsrapport, där både resultat och
orderingång var klart bättre än analytikernas
förväntningar. Electrolux rapporterade högre
intäkter än väntat och resultatet för den haltande
verksamheten i Nordamerika har förbättrats,
även om det fortfarande visar röda siffror.
Bolaget har nog lämnat det värsta bakom sig
efter nio svaga kvartal. Dessutom verkar det
finnas intresse från den kinesiska vitvarujätten
Midea att köpa Electrolux. Frågan är om Investor
är intresserad av att sälja?

AVKASTNING %

i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

Fond 5,81 2,85 3,17

Index 6,02 2,85 4,39

UTVECKLING SEDAN START %

Carnegie SPAR Balanserad A 3,17% Index 4,39%
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MAGNUS GUSTAFSSON 
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.

Startdatum 2021-09-15
Kurssättning Daglig
Morningstar-rating -
SFDR Artikel 8
Risknivå 3 av 7
ISIN SE0016787063
Årlig avgift 1,62%
Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 1 641 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 103,17 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

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

2023 3,80 -1,06 1,38 1,62 5,81
2022 -2,93 -2,48 1,38 -0,92 -1,57 -4,07 4,40 -0,34 -4,64 2,90 2,48 -1,61 -7,58
2021 -1,19 1,16 2,28 3,19 5,50

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 SPAR BALANSERAD A
ALLOKERING

Aktier
Svenska aktier 14,2%
Globala aktier 41,0%
Aktiefonder
Carnegie Listed Private Equity A 1,4%
Carnegie Listed Infrastructure A 1,3%
Räntefonder
Carnegie Corporate Bond 3 SEK 17,1%
Carnegie Investment Grade A 15,3%
Carnegie Likviditetsfond A 3,7%
Carnegie High Yield 3 SEK 3,2%

TILLGÅNGSFÖRDELNING

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2021-09-16 till 2023-04-30

NYCKELTAL

Antal innehav 58
Omsättningshastighet, ggr/år 0,24

* Jämförelseindex: 48% MSCI World Net Total
Return/12% SIX PRX/40% Solactive SEK IG
Credit

STÖRSTA BIDRAG YTD

Microsoft Corp 0,6%
Alphabet Inc A 0,5%
Deutsche Telekom AG
Reg 0,5%

Schneider Electric SE 0,5%
Apple Inc Reg 0,5%

MINSTA BIDRAG YTD

ABB Ltd Reg -0,8%
Charles Schwab Corp -0,5%
Pfizer Inc -0,2%
Deere and Co -0,2%
Bristol Myers Squibb
Co -0,1%

Aktier och
aktiefonder
58,0%
Räntefonder
39,3%
Kassa 2,5%
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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.


