
Utveckling sedan start efter avgifter %

ABSOLUT AVKASTANDE 
Diskretionär Portföljförvaltning, Kvartalsrapport Q2 2022

Kvartalskommentar

Den Absolut Avkastande portföljen 
steg med ytterligare 3% under det 
andra kvartalet och portföljen är upp 
6% sedan årsskiftet. Detta är klart över 
den kommunicerade målavkastning-
en som under ett normalår ska ligga 
mellan 4% och 6%. I detta hänseende 
kan det konstateras att 2022 inte är ett 
normalår. Standardavvikelsen under de 
senaste 12 månaderna var 2,2% vilket 

betyder riskklass 3. Utöver uppgången 
i underliggande instrument så drog 
portföljen nytta av valutaförstärkning. 
Inför tredje kvartalet har SCF viktats ner 
från 16% till 11% och övriga innehav har 
viktats upp med 1% vardera.

Mangold absolut avkastande innehav

Innehav Typ/inriktning Målvikt

QQM Marknadsneutral 17%

Scandinavian Credit Fund Bolagslån 11%

RESS Capital Livförsäkringar 17%

Nordic Factoring Fund Fakturaköp 17%

Mangold Trend Tracker Trendföljande modell 17%

GAM Star Cat Bond fund Katastrofobligationer 17%

Portföljbeskrivning

Absolut avkastande portföljen har som mål att 
ge en stabil avkastning oavsett börsutvecklingen 
och är uppbyggd av olika specialfonder vilka har 
en okorrelerad utveckling med aktiemarknaden i 
 övrigt. Portföljen har en målavkastning i nuvarande 
ränte/marknadsklimat på mellan 4 och 6 procent 
per år och ska ses som en byggsten i en större 
portföljkonstruktion. Mangold använder Absolut 
Avkastande som del i förvaltningen i Stiftelse- och 
Special Clients portföljerna.

Startår: 2020

Risknivå: 3 av 7

Årlig avgift: 1,5% inkl. moms

Avkastning sedan start: 15%

Avkastning rullande 12m: 12%

Annualiserad årlig 
 avkastning sedan start: 5%

Sharpekvot rullande 12m: 5

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investerat kapital kan både öka och minska i värde. Då portföljkunder har olika startdatum kan avvikelser vad gäller avkastning 
och innehav uppstå. Faktablad och produktinformation finns på Mangolds hemsida alternativt via din rådgivare. Informationen är endast avsett såsom allmän produktinformation och skall 
inte ses som ett investeringsråd eller rekommendation. Informationen kan vara ofullständig, inaktuell eller inkorrekt. Mangold ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av 
eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte på något sätt ändras eller vidarebefordras utan Mangolds tillstånd.

Mangold Private Banking – hållbar och personlig förvaltning

Mangold Fondkommission grundades 2000 och är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Private Banking erbjuder enbart diskretionär portföljförvaltning och har inga egna 
fonder. Fokus ligger på transparens, hållbarhet och riskspridning. Våra kunder ska enkelt kunna se sina underliggande placeringar och vilka avgifter som dragits.  Förvaltningsmetodiken 
bygger både på algoritmbaserad kvantitativ analys – Mangold Equity Lab – och kvalitativ traditionell analys. 

Ansvariga portföljförvaltare

Peter Haage / Christer Hultblad

Har du frågor eller vill veta mer om Mangolds 
övriga diskretionära portföljer, kontakta din 
rådgivare.

Kontaktinformation

privatebanking@mangold.se

08-503 01 550

Engelbreksplan 2, Stockholm

Box 55691, SE-102 15 Stockholm

mangold.se

Logga gärna in på Mangold Online för att ta del av din specifika portföljrapport.
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