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Det blev en svag månad för aktier i april, med de
flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall
inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av
fortsatt konflikt i Ukraina, nedstängningar i Kina samt
förväntningar på snabbare och fler räntehöjningar
drev ned riskviljan. Vi ser ökad recessionsrisk,
framförallt i Europa där man brottas med fallande
reallöner och en i huvudsak importerad,
utbudsdriven inflation som centralbankerna kan få
svårt att bekämpa effektivt. På den positiva sidan är
realräntor fortfarande väldigt låga samtidigt som
aktiemarknaden nu prisat in mer risk, vilket ökar
chansen för överraskningar på uppsidan.

Carnegie Global Quality Companies höll emot bättre
under månadens nedgångar, vilket den också är byggd
för att göra. Vi såg starka bidrag från vår mest
defensiva exponering, i hälsovårdsbolag och
dagligvaror. Där hittar vi också de bäst avkastande
aktierna under månaden i Danone, GlaxoSmithKline,
Reckitt, Unilever och Merck & Co.

Danone levererade starka försäljningssiffror med en
organisk tillväxt på 7%, vilket var över förväntan.
Man kunde visa på stärkt tillväxt inom samtliga
segment efter att lyckats få igenom nödvändiga

prishöjningar. Man behöver förmodligen genomföra
fler under resten av året för att motverka fortsatt
kostnadsinflation, men rapporten gav en positiv
indikation på att detta kan lyckas utan förluster i
volym. Läkemedelsbolagen GlaxoSmithKline och
Merck & Co kom också med bra rapporter. Båda
bolagen visade på en stark tillväxt där omsättningen
ökade med 32% i Glaxo respektive 50% i Merck &
Co, mycket drivet av bra utveckling inom vaccin och
onkologi.

Ett bolag vars rapport mottogs mindre väl var
Alfabets, vars försäljning och vinster kom in lägre än
förväntat. Vi tar det dock med relativt jämnmod.
Måhända tyckte marknaden att Alphabets drygt 20-
procentiga tillväxt i omsättning och vinster var en
besvikelse. Vi å andra sidan tycker att det är en
mycket bra utveckling för ett av världens största och
starkaste bolag som nu handlas till endast 17 gånger
den förväntande årsvinsten, vilket är en lägre
multipel än vad S&P 500 värderas till. Vi kommer inte
fram till någon annan slutsats än att Alphabet i
dagsläget är duktigt undervärderat och tog tillfället i
akt att köpa fler aktier.
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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 ★★★★★

SFDR Artikel 8

Risknivå 5 av 7

ISIN SE0006993390

Årlig avgift 1,43 %

Minsta
startinvestering 0 SEK

Fondförmögenhet 564 MSEK

Utdelning Nej

NAV per andelsklass 198,95 SEK

MÅNADSAVKASTNING %

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

2022 -2,16 -2,36 2,53 -1,52 -3,55

2021 -0,51 0,87 8,22 -0,15 1,13 3,18 2,56 3,02 -2,51 0,10 3,60 5,68 27,75

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

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 4,8 %

Thermo Fisher Scientific Inc 4,5 %

Roche Holding Ltd Pref 4,3 %

Unilever Plc Reg 4,1 %

Microsoft Corp 4,0 %

Deutsche Telekom AG Reg 3,9 %

Garmin Ltd Reg 3,9 %

Deere and Co 3,8 %

GlaxoSmithKline Plc 3,7 %

BlackRock Inc 3,7 %

BRANSCHFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2017-05-02 till 2022-04-30

NYCKELTAL

Antal innehav 34

Omsättningshastighet, ggr/år 0,40

Active share * 87 %

Standardavvikelse, 2 år 11,0 %

Standardavvikelse, 3 år 12,0 %

Standardavvikelse, 5 år 12,3 %

Sharpekvot, 2 år 1,13

Sharpekvot, 3 år 0,87

Sharpekvot, 5 år 1,02

Tracking error, 2 år * 4,5 %

Tracking error, 3 år * 6,6 %

Tracking error, 5 år * 5,7 %

* Jämförelseindex: MSCI World Net Total Return

STÖRSTA BIDRAG YTD

Bristol Myers Squibb Co 1,0 %

Merck & Co Inc 0,8 %

AstraZeneca Plc 0,6 %

Check Point Software Tec Ltd 0,5 %

GlaxoSmithKline Plc 0,5 %

MINSTA BIDRAG YTD

BlackRock Inc -0,8 %

Sony Group Corp -0,8 %

Essity AB B Reg -0,8 %

Adidas AG Reg -0,6 %

Alphabet Inc A -0,6 %
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Teknik

Konsumtion

Hälsovård

Industri

Finans

juli 2018 jan. 2019 juli 2019 jan. 2020 juli 2020 jan. 2021 juli 2021 jan. 2022
0 %

4 %

8 %

12 %

16 %

11
 ti

ll 
13

9 
til

l 1
1

7 
til

l 9

5 
til

l 7

3 
til

l 5

1 
til

l 3

-1
 ti

ll 
1

-3
 ti

ll 
-1

-5
 ti

ll 
-3

-7
 ti

ll 
-5

-9
 ti

ll 
-7

-1
1 

til
l -

9

-1
1 

til
l -

13

0

5

10

15

20

USA 44.7%

Storbritannien
13.1%

Tyskland 8.3%

Schweiz 8.2%

Frankrike 7.4%

Sverige 5.7%

Japan 5.3%

Taiwan 2.9%

Israel 2.1%

Kassa 2.3%

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.

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


