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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra 
finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 
www.seb.se/fonder.

Världens breda aktiemarknader för utvecklade länder såg generellt positiva förändringar 
under månaden medan utvecklingsländerna hade mer blandade förändringar. Globala 
obligationsräntor såg också blandade utvecklingar. Bankoron från föregående månad 
mattades av något och statistik från Fed där insättningarna i mindre banker visade sig 
stabila, dämpade tillfälligt oron för en ny finanskris. Inflationsdata från USA visade något 
lägre än väntat och bekräftade signaler från flera håll pekar på att inflationstrycket i 
världen avtar. Fortsatt stark amerikansk arbetsmarknadsstatistik gav stöd åt 
aktiemarknader och lyfte räntor något. Kommentarer från centralbanker visade på tydliga 
försök att balansera budskapet att räntehöjningscykeln börjar nå sitt slut samtidigt som 
marknaden inte ska gå för snabbt fram i tron på räntesänkningar. Rapportperioden inleddes 
med något nedskruvade förväntningar då osäkerheten kring vinsterna varit stor i en miljö 
med stigande räntor och vikande konjunktur. Statistik över kinesisk tillväxt under första 
kvartalet överträffade förväntningarna, där industri och detaljhandel var tämligen starka 
med inhemsk efterfrågan i en återöppnad ekonomi som kraftigt bidragande faktor.

Fonden utvecklades försiktigt positivt under perioden i absoluta tal, uttryckt i svenska 
kronor, men sämre än sitt jämförelseindex. Faktorallokeringens påverkan var i stort sett 
neutral på aggregerad nivå där exponeringen mot något mindre bolag samt bolag av 
tillväxtkaraktär stack ut på den negativa sidan medan exponeringen mot bolag med 
kvalitetsinslag utvecklats mer positivt. På sektornivå var det undervikter inom dagligvaror 
och energi som påverkade mest negativt, medan övervikten inom läkemedel bidrog mest 
positivt. På bolagsnivå var det övervikter i bolag som Texas Instrument, Renesas Electronics 
och Enphase Energy som tyngde den relativa utvecklingen mest medan undervikten i Tesla 
Inc och övervikter i Owens Corning och Merck gav de största positiva bidragen.

Investeringsbesluten i fonden baseras på systematisk analys av stora mängder data 
(kvantitativ analys) med fokus på bolagens kvalitet och värdering, trender i marknadens 
inställning till dem, och hur de hanterar sina hållbarhetsrisker och möjligheter. Det är vår 
övertygelse att bolag som karakteriseras av hög kvalitet, gynnsam värdering samt att 
marknadens inställning till aktien successivt förbättras i längden kommer att generera 
positiv relativ avkastning.

Avkastning % (efter avgifter)

Källa: SEB och Rimes. Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation
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% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD YTD 
Index

2023 7,79 -0,75 1,00 -0,17 - - - - - - - - 7,87 7,91

2022 -2,34 -2,25 0,80 -2,41 -0,63 -4,84 8,15 -1,06 -5,52 7,72 2,94 -6,78 -7,20 -5,79

2021 1,21 2,34 8,77 1,53 0,37 3,89 2,73 2,88 -3,92 3,09 4,61 5,32 37,55 34,30

2020 2,57 -8,35 -12,74 8,91 -0,72 1,52 -2,12 4,25 0,58 -4,55 6,50 -0,39 -6,43 1,68

2019 10,40 4,11 0,51 4,52 -5,93 3,92 2,61 -0,93 2,95 1,17 2,22 0,19 27,98 34,80

2018 0,56 1,18 -0,81 3,43 0,32 0,07 2,48 3,80 -1,99 -4,92 -0,11 -9,85 -6,46 -1,15
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1 Vid tillfälle, utdelning betalas kontant det 
efterföljande räkenskapsåret.

2 Rullande 12 månader, senast uppdaterad 2023-04
-28.

3 Derivatinstrument får användas för att nå 
investeringsmålet samt för att effektivisera 
förvaltningen.

4 Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften 
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Avkastning % SEK

Ackumulerad sedan Fond Jämförelseindex*

1 månad -0,2 0,7

3 månader 0,1 0,3

YTD 7,9 7,9

1 år 6,6 8,1

3 år 44,2 51,9

5 år 47,8 73,5

Genomsnittlig årlig tillväxt

3 år 13,0 15,0

5 år 8,1 11,6

Fondfakta

* Jämförelseindex inklusive utdelning



Avkastningsbidrag hittills i år % (före avgifter)

Fond Index Relativ Allokerings 
Effekt

Selektions 
Effekt

Interaktions 
Effekt

Total 
Effekt

Communication 
Services

30,46 19,84 10,61 -0,26 0,64 -0,23 0,14

Sällanköpsvaror 14,33 14,93 -0,59 0,09 -0,05 -0,04 0,00

Dagligvaror 9,70 5,94 3,77 -0,04 0,30 -0,09 0,17

Energi 0,00 -1,29 1,29 0,52 0,00 0,00 0,52

Finans 5,27 -0,14 5,42 0,08 0,87 -0,06 0,88

Hälsovård 0,18 0,16 0,02 -0,12 0,01 0,00 -0,10

Industri 11,21 6,02 5,20 0,00 0,54 0,07 0,61

Informationsteknik 11,49 18,76 -7,27 0,16 -1,39 -0,11 -1,33

Material 2,40 3,88 -1,48 0,00 -0,02 0,10 0,07

Fastighet -2,91 0,84 -3,75 -0,13 -0,10 -0,07 -0,30

Kraftförsörjning -7,29 1,85 -9,13 0,09 -0,30 0,03 -0,17

Oklassificerat - - - 0,54 -0,01 -0,51 0,02

Fond total 8,43 7,91 0,52 0,93 0,49 -0,90 0,52

Riskmått

Standardavvikelse (Fond) 13,4%

Standardavvikelse (Index) 12,8%

Aktiv risk 3,2%

Sharpekvot 0,9

Informationskvot -0,6

Beta 1,0

Topp 10 största positionerna % av total

Apple 5,5

Visa 2,7

Microsoft 2,4

Merck 2,4

Hershey 2,1

Owens Corning 2,1

Weyerhaeuser 1,9

3i Group 1,8

George Weston Ltd 1,8

Fiat Chrysler Automobiles NV 1,8

Sektorfördelning %
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USA 64%

Övriga 36%

Geografisk fördelning

Källa:

Fondens placeringsinriktning

Denna aktiefond placerar globalt i marknadsnoterade bolag. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Fonden 
investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga 
rättigheter. Dessutom investerar fonden inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. 
Fonden följer även specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell 
spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. För information om fondens 
hållbarhetsprofil, se www.seb.se/fonder. Eftersom fonden kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens 
basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.
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Notera att data och förvaltarkommentar som visas i detta dokument – Institutionell månadsrapport – representerar denna specifika 
andelsklass. Följaktligen kan data och förvaltarkommentar skilja sig beroende på vilken andelskass som du är investerad i. För mer 
information, vänligen se produktbladet, eller annan relevant källa.



Viktig Information

Innehållet i denna rapport är i första hand anpassad för en institutionell målgrupp. Mer information om fonden hittar du i fondens 
produktblad på www.seb.se/fonder. Rapporten innehåller en preliminär beräkning av fondvärderingsdata och utgör inte de slutligt 
fastställda värdena. För slutligt fondandelsvärde ber vi att få hänvisa till fondens hel- och halvårsrapport på www.seb.se/fonder. Detta 
material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. 
SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet 
eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA - eller till person bosatt i USA, så kallad U.S. 
Person - och all sådan distribution är otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB 
inte för fel eller brister i informationen, eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om du eller en fond 
investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För 
fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta 
finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina 
investeringsbeslut samt inhämtande av eventuell skatterådgivning och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för 
ett sådant beslut. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns i fondens 
faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser/prospekt, vilka kan hämtas på www.seb.se/fonder. För råd om placeringar 
anpassade efter din individuella situation bör du kontakta din rådgivare på SEB.


