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Händelser

► Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procent, högsta höjningen på 22 år

► Svenska kronan försvagas mot de störra valutorna

► Akitemarknaderna i världen fortsätter att tappa

Månadskommentar

Juni månad blev en tuff månad för världens börser med världsindex ner drygt 8 %, räknat i USD.
OMX föll över 8 % under förra månaden och avslutade första halvåret 2022 ner 22%. S&P 500 var
även den ner över 8 % och har nu i princip raderat all uppgång sedan 2020 års utgång. Fortsatt
oro för en stigande inflation som biter sig fast har gjort att centralbanker runtom i världen
tvingats till kraftiga räntehöjningar, något som får negativ effekt på tillväxten. Den svenska kronan
försvagades även den mot de flesta större valutor och var under juni ner 4,7 % mot USD samt 2,3
% mot EUR. 
På råvarumarknaden tappade Oljan 5 % i pris och avslutade månaden på drygt 106 dollar/fat. Hur
priset kommer se ut framåt är väldigt oklart för tillfället och de stora investmentbankerna har
både pratat om 380 dollar/fat om Ryssland skulle strypa tillförseln till Europa ända ner till 65
dollar/fat om världsekonomin skulle falla in i en recession. Riksbanken höjde styrräntan med 0,50
% i juni och räntebanan ser just nu ut att landa på 2 % i slutet av året. Detta i kombination med
högre energikostnader, bensin och mat tränger undan annan konsumtion och riskerar att
dämpa tillväxten. Vi förväntar oss fortsatt volatilitet på marknaderna vilket skapar möjligheter för
att positionera om i portföljerna. 

Under juni månad rebalanserade vi portföljen. Vi ökade exponeringen mot tillväxtmarknader och
Nordamerika samtidigt som vi minskade i Asien och Europa. Sektorsmässigt ökade vi vikten till
informationsteknologi och Industri och minskade exponeringen mot Finans och
kommunikation. 

Fondens utveckling

Oct Jan 2021 Apr Jul Oct Jan 2022 Apr

90

100

110

120

130

140

U
tv
e
ck
lin
g

Movestic Global Global Jämförelseindex

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 1,194M 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 1.31 -2.00 -0.76 -3.58 -5.88

Index 2022 -1.80 -1.08 0.90 -3.66 -0.21 -4.22 -9.75

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 1.25 3.16 6.17 1.27 -0.44 4.61 1.16 2.84 -2.59 3.14 2.62 3.89 30.35

Fond 2020 -1.08 0.93 -2.18 3.17 -0.25 0.51

Index 2020 -0.68 0.36 -2.92 7.77 0.63 4.94

Avkastning

MOVESTIC
GLOBAL

GLOBAL
JÄMFÖRELSEINDEX

1 Mån -3.58% -4.22%

3 Mån -6.22% -7.92%

6 Mån -5.88% -9.75%

I år -5.88% -9.75%

Sedan
start

14.05% 23.46%

10 största innehaven

Ishares MSCI Emerging Markets SRI 6.46%

Apple Inc 3.34%

Microsoft Corp 3.30%

VERTEX PHARMACEUTICALS 2.89%

PICC Property & Casualty Co 2.84%

INCYTE CORP 2.80%

TYSON FOODS INC 2.68%

AmerisourceBergen Corp 2.60%

AMDOCS LTD 2.49%

Hong Kong Land Holdings 2.48%

Regional fördelning

Asien 7.37%

Tillvaxtmarknader 15.20%

Nordamerika 64.57%

Europa 12.87%

5 starkaste innehaven

Picc Property & Casual 19.00%

China Tower Corp 15.00%

China Conch Environment Protection 13.85%

Hong Kong Land Holdings 13.34%

Kajima Corp 11.45%

5 svagaste innehaven

Hapag-LLoyd AG -30.70%

Arcelormittal -26.58%

Westlake Corp -22.04%

Advanced Micro Devices -21.35%

Igo Ltd -20.97%

Sektorfördelning

Informationsteknologi 23.06%

Hälsovård 15.09%

Sällanköp 14.84%

Finans 10.47%

Industri 8.89%

Dagligvaror 7.70%

Kommunikation 7.51%

Material 6.86%

Fastighet 5.36%

Verktyg 0.23%

Energi 0.00%

Övrigt 0.00%

Tillgångslag fördelning

Aktier 94.75%

Kassa 5.25%

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

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att använda sig av exklusionsstrategier. Fonden har som krav att de bolag de
investerar inte har en omsättning som till mer än 5 % kan härledas till de sektorer som omfattas av fondens exklusionsstrategier. 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 placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst 5 % av omsättning i det bolag placeringen sker i får
komma ifrån: Klusterbomber, personminor, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran, GMO. 
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

http://www.movestickapital.se
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