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Förändringar undere månaden

Ökad Minskad Positivt Bidrag Negativt Bidrag Fondfakta

Region Typ av fond Aktiefond 

Förvaringsinstitut Sal. Oppenheim jr & Cie. Luxembourg SA

ISIN LU1004447808

Handelsvaluta SEK

Värdeutveckling sedan start

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

2017 -0,90 4,10 0,04 2,27 0,19 -2,17 -2,33 -2,00 -0,98

2016 -7,20 2,11 1,52 0,49 3,45 -3,40 6,04 1,33 0,22 1,40 3,12 1,71 10,63

2015 3,74 5,77 1,31 -0,19 2,04 -5,65 3,94 -6,56 -5,19 7,25 2,74 -4,07 3,98

2014 -0,82 0,52 -1,31 1,88 3,04 3,02

Månadsrapport augusti 2017

Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka respektive minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det

insatta kapitalet. För ytterligare information, se respektive fonds faktablad och informationsbroschyr, som finns att hämta på www.naventi.se
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Emerging Markets Europe

Movestic SICAV - Naventi Offensiv Strategi

Emerging Markets Nordics USA

Sedan start 1 månad 2017

Fonden är en aktivt förvaltad global fond som placerar 
huvudsakligen i aktietillgångar. Fondens exponering mot 
aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av 
fondförmögenheten.

Valbar hos: Movestic

FÖRVALTARKOMMENTAR

Under månaden utvecklades fonden negativt och redovisade en avkastning om 
-2,0%. Största negativa bidrag kom från USA. Tillväxtmarknader har bidragit 
positivt till fondens avkastning. Under augusti minskade vi ytterligare 

exponeringen mot Norden och ökade allokeringen mot tillväxtmarknader. Vi har 
under månaden behållit en relativt hög aktieexponering i fonden.

Fokus är återigen på världens ledande centralbanker, med USAs centralbank 
(FED) och Europeiska centralbanken (ECB) i spetsen och deras kommande 
nedtrappningar av stimulansprogrammen. Förväntningarna är att det blir en mild 
och gradvis åtstramning av monetärpolitiken hos både FED och ECB. Den 
svenska Riksbanken väntas fortsätta i ECBs fotspår och köra vidare på deras 
mycket mjuka ton. Sammantaget gör detta att vår vy kvarstår att det fortfarande 
finns värde i aktiemarknaden, där Europa och selektiva delar av 
utvecklingsmarknader är att föredra framför USA, där konjunkturcykeln har gått 
längre och bolagsvärderingarna är högre än i Europa. Dock kan den amerikanska 
aktiemarknaden ta ny fart om exempelvis USAs president Donald Trump får 
igenom sina utlovade skattereformer som väntas komma under september månad. 
Det som kan påverka den goda riskviljan i marknaden negativt är den geopolitiska 
risken med Nordkorea. Ännu så länge har aktiemarknaderna tagit krisen relativt 
bra. Förmodligen därför att den mest troliga utgången är att det inte blir krig, 
eftersom krig är det överlägset sämsta utfallet för alla parter i den upptrappade 
konflikten. 
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