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Händelser

► Börserna världen om vände uppåt i Oktober

► Centralbankerna i USA, Storbritannien och Europa fortsätter höja styrräntorna

► Naturgaspriserna störtdyker när Europas reserver är nära fulla

Månadskommentar

Oktober blev, speciellt för att vara just oktober, en ovanligt stark månad på börsen där världsindex steg med

närmare 6% i USD. Räntorna fortsatte dock uppåt, dock i långsammare takt än tidigare, i samband med att

marknaden prisade upp Feds räntehöjningar från c:a 4,5% till 5% under månaden. I det klimatet var det

förstås starkt av aktiemarknaden att stiga och dessutom trots att rapportsäsongen knappast kan sägas vara

en kioskvältare i varje fall även om det har blandats och getts från bolagen. Kanske är det en ökad

förhoppning om att vi närmar oss toppen av både inflationen och Feds räntehöjningstakt som ligger bakom

den återvunna styrkan på marknaden. Några centralbanker, däribland Canadas, har också varit något

försiktigare än vad marknaden räknat med samtidigt som några Fedledamöter uttalat sig lite mindre

hökaktigt än tidigare vilket säkert bidragit till förhoppningar om att vi kanske inte ser slutet på höjningar

men åtminstone början på slutet.

Regionalt var bilden ganska lik den som vi sett de senaste åren; den amerikanska börsen gick bäst, den här

gången dock utan draghjälp från FANG aktierna som med undantag för Apple gick svagt och med META

som negativt utropstecken. Ett annat mönster som höll i sig var svag utveckling på tillväxtmarknader; det var

dock i första hand en nedgång i Kina med c:a 7% efter att Xi Jinping tagit ett ännu starkare grepp om

makten som låg bakom den nedgången. Andra marknader som Brasilien, Sydkorea, Sydafrika och Indien var

upp i stort sett i samma utsträckning som världsindex.

Under oktober månad köpte vi in optioner på ett av våra aktieinnehav för att skydda mot stora rörelser i

underliggande innehav. 
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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 1.60%

Årlig avgift 1,62%

EU-klassificering Artikel 8

Basvaluta SEK

AUM 1,257M SEK

Jämförelseindex -

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

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

2022 -1.10 0.17 1.31 -2.00 -0.76 -3.58 6.60 0.77 -6.02 4.23 -0.96

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

2020 -1.08 0.93 -2.18 3.17 -0.25 0.51

Avkastning

1 Mån 4.23%

3 Mån -1.28%

6 Mån 0.70%

I år -0.96%

Sedan start 20.02%

10 största innehaven

Ishares MSCI Emerging Markets SRI 7.99%

Apple Inc 3.82%

Microsoft Corp 3.04%

Incyte Corp 2.79%

NRG Energy Inc 2.67%

Amdocs Ltd 2.63%

Hewlett Packard Enterprise Co 2.58%

Igo Ltd 2.35%

JM Smucker 2.32%

Nucor Corp 2.18%

Regional fördelning

Asien 9.81%

Tillvaxtmarknader 14.6%

Nordamerika 62.89%

Europa 10.18%

5 starkaste innehaven

Steel Dynamics Inc 31.96%

Synchrony Financial 26.39%

Nucor Corp 22.24%

Bunge Ltd 19.00%

Hewlett Packard Enterprise Co 18.58%

5 svagaste innehaven

Meta Platforms, Inc. -31.65%

Medibank Private Ltd -19.86%

China Tower Corp -15.86%

Tesla Inc -14.60%

Hong Kong Land Holdings -13.29%

Sektorfördelning

Informationsteknologi 21.60%

Hälsovård 14.43%

Sällanköp 14.32%

Finans 11.27%

Industri 9.62%

Kommunikation 8.67%

Dagligvaror 7.26%

Material 7.21%

Verktyg 2.98%

Fastighet 1.58%

Energi 1.07%

Övrigt 0.00%

Tillgångslag fördelning

Aktier 97.48%

Kassa 2.52%

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
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