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Händelser

► Sverige leder den globala börsnedgången

► Covid restriktionerna släpper

► Krig i Ukraina

Månadskommentar

Februari tog vid där Januari slutade med nedgångar på världens börser. Den svenska börsen låg
i botten med OMXS30 ner 6.8%. Endast London-börsen höll emot och stannade på -0,1 % för
månaden.  Den svenska valutan fortsatte att sjunka mot de större utländska valutorna vilket
dämpade fallen lite i fonderna. Slutet av månaden präglades starkt av Rysslands invasion av
Ukraina, något som bidragit till osäkerheten på marknaden och ökade råvarupriser. Oljan steg
med 11 % under månaden, naturgas med 20 % samtidigt som vetepriser ökade med 22 % då en
stor del av världens veteproduktion kommer från Ukraina och Ryssland. 

Movestic Global steg under perioden med 0.2 % jämfört med jämförelseindex som sjönk med
1.10%. Detta är 1.3 % bättre än jämförelseindex. Hittills under året har Global sjunkit med 0.9 %,
vilket är 2 % bättre än jämförelseindex. 
Bland enskilda innehav som gick bäst under den senaste månaden syns Nucor (31.2%), Check
Point (21.1%) samt Orion (17.9%).

Svagast utveckling bland våra innehav hade å andra sidan Facebook (Meta -31.9%), Kaspi (-28.9%)
och Zebra Technologies (17.9%).
Inga större förändringar har skett i fonden under februari månad. 

Fondens utveckling
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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
Movestic
Kapitalförvaltning

Startdatum Aug 2020

Likviditet Daglig

Förvaltningsavgift 1.6%

Årlig avgift 1,62%

EU-klassificering Artikel 8

Basvaluta SEK

AUM 1,290M SEK

Skyddsnivå
100% MSCI All County
World Net TR

ISIN SE0014401006

Syntetisk
riskindikator

5 av 7

Tillgångslag
fördelning

100 % aktier

Stopptid 11:00

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

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

Fond 2022 -1.10 0.17 -0.93

Index 2022 -1.80 -1.09 -2.87

Fond 2021 1.10 2.47 7.46 0.43 -1.97 2.89 0.68 1.25 -3.03 2.09 1.49 4.38 20.57

Index 2021 1.26 3.16 6.17 1.27 -0.44 4.62 1.16 2.83 -2.58 3.13 2.63 3.89 30.36

Fond 2020 -1.08 0.93 -2.18 3.17 -0.25 0.51

Index 2020 -0.68 0.36 -2.92 7.77 0.62 4.94

Avkastning

MOVESTIC
GLOBAL

GLOBAL
JÄMFÖRELSEINDEX

1 Mån 0.17% -1.09%

3 Mån 3.40% 0.91%

6 Mån 3.89% 4.05%

I år -0.93% -2.87%

Sedan
start

20.05% 32.88%

10 största innehaven

Ishares MSCI Emerging Markets SRI 5.92%

Vertex Pharmaceuticals Inc 3.39%

Microsoft Corp 3.35%

Apple Inc 3.29%

PICC Property & Casualty Co 3.20%

AmerisourceBergen Corp 2.98%

Canadian Imperial Bank of Commerce 2.93%

Alphabet Inc 2.92%

Nucor Corp 2.80%

Electronic Arts Inc 2.77%

Regional fördelning

Tillvaxtmarknader 40.13%

Asien 32.83%

Europa 25.63%

Nordamerika 1.41%

5 starkaste innehaven

Nucor Corp 31.25%

Check Point Software Technologies
Ltd

21.06%

Orion Oyj 17.98%

Fortinet Inc 17.20%

Blueschope Steel Ltd 16.77%

5 svagaste innehaven

Meta Platforms, Inc. -31.88%

JSC Kaspi.KZ -28.62%

Zebra Technologies Corp -17.90%

United Internet AG -11.20%

Gilead Sciences Inc -11.07%

Sektorfördelning

Informationsteknologio 18.26%

Hälsovård 16.78%

Finans 14.08%

Sällanköp 14.06%

Kommunikation 12.57%

Industri 9.90%

Dagligvaror 6.63%

Material 4.34%

Fastighet 2.66%

Verktyg 0.71%

Energi 0.00%

Övrigt 0.00%

Tillgångslag fördelning

Aktier 99.46%

Kassa 0.54%

Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet 3 av 5

UN Global Compact Ja

UNPRI Ja

Swesif Hållbarhetsprofil Ja

Använder exkludering Ja

Bolagspåverkan Ja

Främjar/Beaktar hållbarhetsrisker Ja

Kontaktinformation

Hemsida www.movestickapital.se

Mailadress order@movestickapital.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.
Fonden arbetar primärt med exkluderingar av särskilda sektorer, vilket finns preciserat i fondens informationsbroschyr. Syftet med detta är att på så
sätt hålla en hög lägsta nivå för hållbarhet. Dessutom ställer fonden krav på att samtliga bolag som fonden investerar ska följa FN Global Compact
och OECDS riktlinjer för multinationella företag kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.
Fonden har valt bort
Fonden har i och med sin negativa screening exkluderat en mängd bolag, ca 3 500 bolag har tagits bort från det totala antalet bolag fonden kan
investera i. Det är omöjligt att i efterhand veta vilka effekter detta har haft på fondens avkastning, då någon alternativ jämförbar portfölj inte existerar.
Fondbolaget har påverkat
Då fonden gör direktinvesteringar i aktier har fonden möjlighet att påverka bolag i en hållbar riktning.  Movestic röstar på alla bolagsstämmor för de
investeringar som Movestic Global har. Movestic använder sig även av en hållbarhetsrådgivare för att säkerhetställa att alla omröstningar görs med
hållbarhet i åtanke. 
EU klassificering
Artikel 8

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
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