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Händelser

► September blev den sämsta månaden hittills i år för världsindex

► Den nya brittiska regeringen skapade oro på brittiska marknaden med prat om
ofinansierade skattelättnader

► Riksbanken höjde styrräntan med 1 procentenhet

Månadskommentar

Under september föll de flesta marknader på bred front, såväl aktier där t.ex S&P500 var ned 9,2%, som

obligationer där en investerare i amerikanska 10 åriga obligationer förlorade 4,7%. För en svensk

investerare hade det blivit lite mindre dåligt eftersom dollarn fortsatte att stiga kraftigt under månaden.

Så här långt under 2022 är det bara råvaror som gett en positiv real avkastning bland breda

tillgångsklasser. Nedgången under september har också inneburit att många marknader nu befinner sig

vad som kallas ”bear market”, dvs en nedgång med mer än 20%. Det gäller inte bara aktiemarknader, t.ex

så är amerikanska statsobligationer nu ned 20% och företagsobligationer ned 23% vid slutet av september.

Under september fanns heller ingen sektor att gömma sig i; under året har energi gått starkt men i

september föll även energiaktier med c:a 9%.

Grunden för den svaga utvecklingen i september lades i slutet av augusti då Fed hade sått årliga möte i

Jackson Hole. Där framgick tydligt att Fed inte var på väg att backa från kommande räntehöjningar utan

att inflationen skulle slås tillbaka, i stort sett oavsett andra kostnader. Det medförde att inprisade

räntehöjningar steg från c:a 4% till 4,5% under månaden. Samtidigt kom signaler om svagare ekonomi

vilket gör att marknaden också ser en risk för att Fed tar i för hårt, att inflationen helt enkelt kan komma

att falla naturligt ändå i takt med ekonomin försvagas. Marknaden uppfattar helt enkelt utvecklingen

under september som att det blivit allt svårare för Fed att åstadkomma en mjuklandning i den

amerikanska ekonomin.

Under september månad gjordes inga förändringar i portföljen. 

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 Maj 2020

Likviditet Daglig

Förvaltningsavgift 1.75%

Årlig avgift 2,04%

EU-klassificering Artikel 8

Basvaluta SEK

AUM 582M SEK

Skyddsnivå
65 % MSCI ACWI Net TR,
35 % Benchmark Cap GI
Index

ISIN SE0013719879

Syntetisk
riskindikator

6 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


September 2022

Movestic Offensiv

Månadsavkastning

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

Fond 2022 -6.80 -3.91 1.37 -3.63 -1.44 -8.13 9.10 -1.63 -6.92 -20.89

Index 2022 -4.44 -3.44 1.42 -3.36 -0.34 -6.52 8.35 -2.04 -5.77 -15.74

Fond 2021 1.44 3.13 5.45 2.25 0.50 2.50 3.54 2.10 -4.28 3.15 2.54 3.63 28.88

Index 2021 1.82 3.01 7.38 1.53 0.55 3.23 3.13 1.98 -3.83 3.64 2.27 4.56 33.06

Fond 2020 2.05 2.18 1.54 4.11 2.35 -4.33 8.64 2.11 19.73

Index 2020 2.27 2.20 0.39 4.25 1.76 -3.89 8.96 0.42 17.06

Avkastning
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1 Mån -6.92% -5.77%

3 Mån -0.11% 0.02%

6 Mån -12.84% -9.96%

I år -20.89% -15.74%

Sedan
start

22.08% 31.25%

10 största innehaven

Ishares MSCI USA ESG Screened 11.19%

C Worldwide Sweden 10.23%

C Worldwide Sweden Small Cap 9.53%

Vang FTSE North America 7.42%

SPDR Russell 2000 Small cap 6.23%

Invesco S&P 500 6.06%

Carnegie Listed Private Equity 5.87%

AXA World Global Sustainable Equity 5.82%

Storebrand Global Multifactor 4.56%

XACT Svenska Småbolag UCITS 3.91%

Regional fördelning

Asien 5.93%

Tillvaxtmarknader 7.18%

Nordamerika 46.8%

Europa 9.15%

Sverige 30.33%

5 starkaste innehaven

Ishares MSCI USA ESG Screened -3.54%

SSgA SPDR Russell 2000 US Small
Cap UCITS ETF (Acc)

-3.70%

Vang FTSE North America -3.73%

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF -3.75%

Rize Cybersecurity UCITS ETF -4.31%

5 svagaste innehaven

C Worldwide Sweden Small Cap -12.15%

XACT Svenska Småbolag UCITS -11.76%

Carnegie Listed Private Equity -10.19%

EM Internet & Ecommerce UCITS ETF -9.80%

Ishares Stoxx Europe Small 200 -9.40%

Sektorfördelning

Industri 20.51%

Informationsteknologi 18.66%

Finans 16.75%

Sällanköp 11.26%

Hälsovård 10.51%

Kommunikation 5.49%

Dagligvaror 4.41%

Material 4.14%

Fastighet 4.04%

Verktyg 2.32%

Energi 1.83%

Övrigt 0.05%

Tillgångslag fördelning

Aktier 99.39%

Kassa 0.61%

Hållbarhetsinformation

Morningstar hållbarhet 4 av 5

UN Global Compact Nej

UNPRI Ja

Swesif Hållbarhetsprofil Ja

Använder exkludering Nej

Bolagspåverkan Nej

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 få exponering mot ESG-investeringskomponenterna som uppfyller ett visst
miljö-, socialt och styrningsbetyg. Fonden är en UCITS-fond som investerar i fonder. Fonden har som krav att de fonder som fonden investerar i som
lägst ska ha ett aggregerat MSCI ESG betyg på AA, vilket representerar en minimumpoäng på 7.1 av 10 (MSCI Rating). Vidare får varje enskild
underliggande fond som lägst ha ett MSCI ESG betyg på BB, vilket representerar en minimumpoäng på 2.9. Max 10 % av Fonden får sakna rating.
Fondens förvaltare strävar efter att hitta fonder som inkluderar innehav som bidrar till ett eller flera miljömål. Utvärderingen av dessa innehav sker
genom hållbarhetsanalyser via externa informationskällor, vilket även ger förvaltarna ett underlag på de hållbarhetsrisker som kan uppstå i fonden.
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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