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Händelser

►Naturgaspriserna sjönk med nära 50 % efter en mildare än väntad december

► Svenska kronan tappade mot Euro men tog igen lite mot USD

►Röd månad för världens börser

Månadskommentar

 Under december föll världsindex med c:a 5% i takt med att räntorna åter steg; den
amerikanska 10 åringen klättrade c:a 25 punkter för att sluta månaden på 3,87%.
Centralbanken, Fed, höjde räntan med ytterligare 50 punkter i mitten av månaden och
levererade i samband med höjningen ett antal kommentarer som tolkades som ”hökaktiga”
av marknaden. Bland annat så indikerades högre räntor under en längre period och det var
också under den andra halvan av månaden som de långa räntorna steg och börsen föll som
mest. 
Bland de breda regioner och marknader vi följer var S&P500 svagast med en nedgång
närmare 6%, troligen som en följd av ränteuppgången vilket pressade aktier med lång
duration som t.ex FANG. NYSE FANG+ Index var ned c:a 10% under månaden, visserligen lett av
en kraftig nedgång i Tesla men även aktier som MSFT och AAPL var ned relativt kraftigt under
den andra halvan av december.  Bäst under månaden gick EM med en mer begränsad
nedgång, lett av Kina som faktiskt var upp efter att man valt att lätta på de tidigare mycket
hårda covid restriktionerna i landet. Förhoppningar finns förstås att det ska leda till en kraftig
återhämtning i kinesisk aktivitet och därmed också på de kinesiska börserna som under en
längre period gått klart svagare än världsindex.
Inga större förändringar skedde under december månad. 
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Portföljförvaltare

Johan Tjeder har under de
senaste 15 åren varit
fondförvaltare, tidigare hos
Atlant Fonder och sedan 2016
på Movestic. Johan har en bred
erfarenhet från

finansmarknaden, bland annat som mäklare,
market maker, analytiker och utbildare. 
 

Anders Nordbrandt har de
senaste 14 åren arbetat som
fondförvaltare. Först inom
Monyx Financial Group AB,
därefter Solidar Fonder AB och
sedan 2019 inom Movestic.

Anders har förvaltat direktinvesterande
fonder, fond-i-fonder, samt fonder med olika
derivatstrategier och har lång erfarenhet av
bland annat fondutvärdering och exekvering.

Allmän information

Fondbolag
Fundlogic Alternatives
plc

Startdatum Maj 2019

Likviditet Daglig

Förvaltningsavgift 1.30%

Årlig avgift 1,54%

Basvaluta SEK

AUM 245M SEK

Skyddsnivå 85%

ISIN IE00BG0D1y13

Syntetisk
riskindikator

3 av 7

Tillgångslag
fördelning

46 % aktier, 47 % räntor 7
% hedge

Stopptid 10:00

Minsta köpbelopp 00 SEK

Detta är marknadsföringsmaterial. Värdet/avkastningen av investeringar kan sjunka likväl som öka. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. För fonden finns en informationsbroschyr och ett fondfaktablad tillgängliga på svenska att ladda hem från Movestic Kapitalförvaltning.
På följande länk kan du på svenska läsa eller ladda hem en sammanfattning av investerares rättigheter Klicka här

https://www.movestickapital.se/
https://www.movestickapital.se/globalassets/privat/kapital/dokument/sammanfattning-av-investerarens-rattigheter.pdf
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Månadsavkastning

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ÅR

2022 -1.88 -1.34 -0.53 -1.71 -0.42 -1.93 1.14 -1.41 -1.60 0.16 0.71 -0.80 -9.26

2021 -0.34 -1.06 0.95 0.52 -0.28 0.72 0.85 0.27 -2.10 0.44 0.24 0.70 0.86

2020 0.60 -2.20 -2.04 0.36 0.04 0.10 -0.26 -0.28 -0.56 -0.48 0.90 -0.01 -3.81

2019 -0.70 2.40 0.76 -0.19 -0.20 -0.58 -0.31 0.09 1.24

Avkastning

1 Mån -0.80%

3 Mån 0.07%

6 Mån -1.82%

I år -9.26%

Sedan start -10.86%

10 största innehaven

Ishares USD Corp Bond USD 11.84%

Ishares Global Corp 10.05%

X ESG Global Aggregate Bond 7.02%

Ishares US Agg Bond USD 6.01%

Ishares JPM USD EM Bond 5.99%

Amundi ETF TFSE EPRA GL 5.96%

SPDR Bloomberg Global Aggregate
ETF

5.01%

Ishares Edge MSCI World Minimum
Volatility

5.01%

Amundi US Corp SRI UCITS 4.95%

Invesco EM USD Bond 4.94%

Regional fördelning

Asien 7.6%

Tillvaxtmarknader 11.4%

Nordamerika 68.1%

Europa 12.9%

5 starkaste innehaven

Xtrackers Euro Corporate Bond 0.19%

X MSCI World Utilities -0.06%

X ESG Global Aggregate Bond -0.06%

Ishares Global High Yield Corp -0.91%

SPDR Bloomberg Global Aggregate
ETF

-1.12%

5 svagaste innehaven

Ishares Edge MSCI World Minimum
Volatility

-5.23%

Amundi ETF TFSE EPRA GL -3.38%

X S&P Global Infrastucture Swap -3.12%

Ishares Global Inflation linked Govt -2.97%

Ishares USD High Yield Corp -2.79%

Sektorfördelning

Fastighet 24.19%

Verktyg 20.57%

Dagligvaror 11.57%

Industri 11.39%

Informationsteknologi 7.00%

Energi 5.48%

Finans 5.44%

Hälsovård 5.01%

Kommunikation 3.81%

Sällanköp 3.26%

Material 2.25%

Övrigt 0.00%

   

Tillgångslag fördelning

Räntebärande 64.83%

Aktier 25.97%

Hedge 9.2%

Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet -

UN Global Compact Nej

UNPRI Nej

Swesif Hållbarhetsprofil Nej

Använder exkludering Nej

Bolagspåverkan Nej

Främjar/Beaktar hållbarhetsrisker Nej

Kontaktinformation

Hemsida www.movesticfonder.se

Mailadress info@movesticfonder.se

Telefon 08-120 392 00

Hållbarhetsinformation

Hållbarhet beaktas och premieras i fonden men är inte allena avgörande för investeringsbeslut. Där hållbarhet betraktas som ett argument för
förbättrad avkastningspotential kommer detta att vägas in tillsammans med andra faktorer. Ett gott hållbarhetsarbete kan exempelvis skapa
förutsättningar för långsiktighet men även att undvika vissa risker. 
Dessa inkorporeras i utvärderingen av fonder tillsammans med effektivitet i förvaltningen, likviditet, potentiell avkastning och kostnadsaspekter.
Eftersom hållbarhetsrisker endast beaktas vid investeringsbeslut är dessa riskers inverkan på fondens avkastning troligen större, än om
hållbarhetsaspekter skulle ha varit allena avgörande för investeringsbeslut. 
Fonden har valt bort
Fonden har ingen exklusionslista som den utgår ifrån och som den inte får investera i. 
Fondbolaget har påverkat 
Fonden gör inga direktinvesteringar i aktier och kan därför inte påverka enskilda bolag direkt. Påverkansarbete sker gentemot fondbolag för att vår
hållbarhetspolicy och riktlinjer ska följas. 
EU klassificering 
Artikel 6

Detta är marknadsföringsmaterial. Värdet/avkastningen av investeringar kan sjunka likväl som öka. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. För fonden finns en informationsbroschyr och ett fondfaktablad tillgängliga på svenska att ladda hem från Movestic Kapitalförvaltning.
På följande länk kan du på svenska läsa eller ladda hem en sammanfattning av investerares rättigheter Klicka här

http://www.movesticfonder.se/
mailto:info@movesticfonder.se
https://www.movestickapital.se/
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