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INTRESSANT ATT FÖLJA UTVECKLINGEN
Aktiemarknaden skakade av sig bankfrossan
och riskaptiten återvände under slutet av
månaden. Den amerikanska kärninflationen mätt
som PCE, vilket är Federal Reserves främsta
mått, steg under februari med 4,6 procent i
årstakt, vilket var något lägre än vad marknaden
hade förväntat sig.

I Europa ser vi inflationen komma ner från en
hög nivå. För euroområdet sjönk inflationen från
8,5 procent till 6,9 procent (yoy). Fallande
energipriser förklarar en stor del av nedgången.
Inflationen kommer troligtvis att fortsätta att
sjunka ett tag till. Den stora frågan just nu är på
vilken nivå den kommer att plana ut. Enligt ECB-
chefen Christine Lagarde är kärninflationen
fortfarande alldeles för hög, även om den
senaste tidens räntehöjningar tydligt börjat ge
effekt. Inflationstoppen har passerats och
behoven av hårda åtstramningar från världens
centralbanker har avtagit.

Bankerna kommer troligtvis bli alltmer
återhållsamma i sin utlåning vilket kan få
ekonomin att bromsa in snabbare. Fed
signalerar en till höjning i maj på 25 punkter och
sedan planerar de en räntepaus. Det råder en
stor skillnad i synen på ränteutvecklingen under

resten av året. Fed kommunicerar att de inte ser
räntesänkningar under andra halvåret, medan
marknaden förväntar sig en räntesänkning redan
i början av sommaren. Med tanke på den
uppkomna bankoron och den höga inflationen
så ökar risken för problem längre fram och en
eventuell mjuklandning i konjunkturen bör vara
mindre sannolik än tidigare.

Vi har gått från en relativt positiv marknadssyn
till ett mer neutralt läge, där investerare i det
korta perspektivet förväntar sig att räntorna ska
falla under andra halvåret och ge stöd åt
aktiemarknaden. Naturligtvis kan även en tydlig
inflationsnedgång skapa förutsättningar för
positiva tillväxtöverraskningar under året. Å
andra sidan förväntas ekonomin bromsa in och
troligtvis går vi in i någon form av lågkonjunktur i
slutet av detta år eller början av nästa år.

Är vi på väg mot låg inflation och låg tillväxt i
kombination med fallande räntor? Det kommer
bli intressant att följa utvecklingen under året.
Fokus kommer troligtvis skifta från inflationsoro
till en oro för konjunkturen och vad en låg tillväxt
kommer att få för konsekvenser för de finansiella
marknaderna.
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MAGNUS GUSTAFSSON 
Förvaltar fonden sedan 2019.

Carnegie Total Plus är en global
blandfond som investerar i 80 procent
aktiefonder och 20 procent
räntefonder. De fonder Carnegie Total
Plus investerar i är aktivt förvaltade.

Startdatum 2019-03-04
Kurssättning Daglig

Morningstar-rating ★★★

SFDR Artikel 8
Risknivå 4 av 7
ISIN LU1923165028
Årlig avgift 2,53%
Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 22 MSEK
Utdelning Nej
NAV per
andelsklass 123,92 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

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

2023 5,20 -0,96 -1,01 3,14
2022 -5,55 -2,93 0,76 -2,80 0,27 -5,52 3,54 -0,73 -7,56 3,72 3,70 -2,01 -14,81
2021 1,53 1,74 4,72 2,98 0,06 1,73 3,47 1,07 -3,39 2,58 2,59 1,85 22,76

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.



MÅNADSRAPPORT MARS 2023

CARNEGIE TOTAL PLUS 3 SEK
STÖRSTA INNEHAV

Carnegie Sverigefond A 18,8%
Carnegie Global Quality
Companies A 18,2%

Carnegie Listed Infrastructure A 10,2%
Carnegie Småbolagsfond A 10,0%
Carnegie Investment Grade A 6,8%
Carnegie Listed Private Equity A 6,5%
Carnegie High Yield 3 SEK 6,3%
Carnegie All Cap A 5,6%
Carnegie Corporate Bond 3 SEK 4,8%
Carnegie Spin-Off B 4,0%

TILLGÅNGSFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2019-03-05 till 2023-03-31

NYCKELTAL

Antal innehav 13
Omsättningshastighet, ggr/år 0,37
Standardavvikelse, 2 år 12,4%
Standardavvikelse, 3 år 12,7%
Sharpekvot, 2 år -0,01
Sharpekvot, 3 år 0,88

STÖRSTA BIDRAG YTD

Carnegie Sverigefond A 1,0%
Carnegie Global Quality
Companies A 0,8%

Carnegie Spin-Off B 0,4%
Carnegie Småbolagsfond A 0,3%
CARNEGIE GLOBAL
QUALITY SMALL
CAP_C1_SEK

0,2%

MINSTA BIDRAG YTD

Carnegie Indienfond A -0,1%
Carnegie All Cap A -0,1%
Carnegie Investment
Grade A 0,0%

Carnegie Asia A 0,0%
Carnegie Corporate
Bond 3 SEK 0,1%

Aktiefonder
76,6%
Räntefonder
17,9%
Kassa 2,2%
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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.


