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Defensiva aktier höll emot i osäkert läge
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Globala aktier hade en svagare period i november
och de flesta börser uppvisade negativ utveckling,
efter att nyheter om en ny virusmutation skapade
oro och drev ned riskviljan. Den än så länge stora
osäkerheten kring omnikron-mutationens dödlighet
och vaccinresistens gör det sannolikt att få kommer
få se ombytliga börser den närmsta tiden.

Amerikanska centralbanken meddelade att de
påbörjar nedtrappning av sina stödköp och att de ser
ökad risk för att dagens höga inflation stannar kvar
längre än man tidigare medgett. Samtidigt har
marknadens inflationsförväntningar fallit på flera håll,
så det var lite ombytta roller i november. Den
rådande makrobilden framstår som rejält grynig och
det är inte förvånande att vi ser förhöjd volatilitet
inom flera tillgångsslag.

Bäst avkastande sektorer i portföljen var defensiva
konsumentvaror och teknik, som både höll emot
relativt väl när det skakade till under månadens
slutskede. Fondens inriktning på mindre
konjunkturkänsliga bolag hjälpte den leverera knappt
1% högre avkastning än index under månaden, där
överavkastningen i huvudsak genererades under
marknadens negativa dagar.

Bäst avkastande bolag var Pfizer (+23,9%), Apple
(+10,5%) och Sony (+5,2%). Pfizer kom ut med
nyheter om att även de, likt Merck förra månaden,
har ett piller för behandling av Covid-19 på väg.
Pfizer uppgav att de väntar sig producera 50 miljoner
doser fram till och med 2022, mot Mercks 30
miljoner. Marknaden tycks ha en klar favorit i denna
piller-thriller, där Merck föll tillbaka samtidigt som
Pfizer rusade. På sikt lär dock båda vara vinnare på
sina innovationer inom området, och vi gläder oss åt
att ha båda två i portföljen.

Både Apple och Sony levererade bra rapporter inför
månaden och handlades därefter upp på
förhoppningar om en stark jul-period. Apple har inte
heller varit lika hårt drabbade av senaste årets
logistikproblem som många andra, vilket hjälpte de
hålla emot under månadens slutskede när farhågor
om att omnikron kommer förlänga och förvärra de
rådande problemen. Sony har å andra sidan varit
hårdare drabbade och jobbar febrilt med att försöka
möta den höga efterfrågan på PS5-konsoler med
planerade restocks inför julen.
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Carnegie Global Quality Companies
investerar långsiktigt i några av världens
mest etablerade varumärken, där
företagen har en stark position, god
lönsamhet och en beprövad affärsmodell.

Startdatum 2015-05-25

Kurssättning Daglig

Morningstar-rating ★★★★

Risknivå 5 av 7

ISIN SE0006993390

Årlig avgift 1,41 %

Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 386 MSEK

Utdelning Nej

NAV per andelsklass 195,17 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2021 -0,51 0,87 8,22 -0,15 1,13 3,18 2,56 3,02 -2,51 0,10 3,60 20,88

2020 2,61 -8,51 -2,29 6,44 0,57 0,12 -2,07 3,15 0,89 -5,08 6,21 0,43 1,44

2019 6,48 5,68 2,91 5,15 -5,31 4,27 3,24 1,06 1,83 1,56 1,65 0,54 32,57

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte
ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund
av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders medgivande.
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STÖRSTA INNEHAV

Alphabet Inc A 4,0 %

Sony Group Corp 3,9 %

Roche Holding Ltd Pref 3,8 %

BlackRock Inc 3,5 %

Cisco Systems Inc 3,5 %

Pepsico Inc 3,4 %

Merck & Co Inc 3,3 %

NestlÃ© SA Reg 3,1 %

Procter & Gamble Co 3,0 %

CVS Health Corp 2,9 %

BRANSCHFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2016-12-01 till 2021-11-30

NYCKELTAL

Antal innehav 39

Active share * 86 %

Standardavvikelse, 2 år 12,6 %

Standardavvikelse, 3 år 13,6 %

Standardavvikelse, 5 år 12,1 %

Sharpekvot, 2 år 0,87

Sharpekvot, 3 år 1,06

Sharpekvot, 5 år 1,15

Tracking error, 2 år * 7,6 %

Tracking error, 3 år * 6,6 %

Tracking error, 5 år * 5,5 %

* Jämförelseindex: MSCI World Net Total Return

GEOGRAFISK FÖRDELNING
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USA 45.5%

Schweiz 11.8%

Storbritannien
9.2%

Japan 6.3%

Sverige 4.9%

Frankrike 4.9%

Danmark 4.6%

Tyskland 3.8%

Irland 2.2%

Taiwan 2.1%

Israel 2.0%

Kassa 2.6%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.
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ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund
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CARNEGIE FONDER - HÅLLBARA INVESTERINGAR I VÄRDEBOLAG KONTAKTINFORMATION
Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som startade 1988. Vårt uppdrag är att skapa
långsiktig, god avkastning åt våra andelsägare. Genom att kombinera modern
hållbarhetsanalys med traditionell finansanalys identifierar vi undervärderade företag som är
rätt rustade för framtidens utmaningar. Vi kallar dem värdebolag.

Besöksadress: Regeringsgatan 56 Stockholm 
Postadress: Box 7828, 103 97 Stockholm 
Hemsida: www.carnegiefonder.se 
Telefon: +46 8 12 15 50 00


