
TEMAPORTFÖLJEN 
Diskretionär Portföljförvaltning, Kvartalsrapport Q2 2022

Utveckling sedan start efter avgifter

Kvartalskommentar

Temaportföljen föll med 9 procent under 
det andra kvartalet. Detta kan jämföras 
mot portföljens två jämförelseindex, 
OMXN40 och OMXS30, som föll med 7 
respektive 11 procent vardera.

Nuvarande tema är ”En Värld i Förändring”, 
där förvaltningen har som mål att 
investera i bolag som drar nytta av de 
utmaningar bolagen står inför framgent 
genom miljö, teknik, konsumtionsmönster 
finansiella förutsättningar och geopolitik.

Temat omfattar även det skifte som sker 
på marknaderna just nu. Från bolag där 
försäljningstillväxten varit i fokus, vilket 
lett på bekostnad av vinster och stabila 
balansräkningar, till bolag där istället 
stabilitet och förutsägbara kassaflöden 
favoriseras.

Portföljbeskrivning

Förvaltningen identifierar ett investerings tema 
 utifrån  rådande  makroekonomiska trender. Valet 
av tema baseras på  följande aspekter;  regulatoriska 
och  politiska  omställningar, energi omställningar, 
 krissituationer, ny  teknik, miljö och innovationer. 
 Investeringar utvärderas  löpande och följer det 
 valda temat.  Valet av tema och förvaltningen ska 
vara etiskt  ansvarsfull i enlighet med Mangolds 
 policy för portföljförvaltning. Förvaltningen sker 
under överinseende av Mangolds Investerings-
kommitté för att säkerställa en god förvaltning som 
 baserar sig på en djupgående analys.

Startår 2020

Risknivå: 6 av 7

Årlig avgift: 1,5% inkl. moms

Avkastning sedan start: 6%

Avkastning 2022 -27%

Avkastning 12m -19%

Jämförelseindex: OMXN40

Nyckeltal rullande 12 månader

Avkastning: -19%

Standardavvikelse: 17%

Sharpe: neg.

Antal innehav: 10

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 underliggande placeringar och vilka avgifter som dragits. Vår förvaltningsmetodik bygger 
både på  algoritmbaserad kvantitativ analys – Mangold Equity Lab – och kvalitativ traditionell analys.

Ansvariga portföljförvaltare

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

Mangold Temaportföljen största innehav

Bolag Vikt (%)

Aktia Bank 13

Valmet 11

Björn Borg 10

Dedicare 10

Fiskars 10

Cargotec 9

Arendals fossekompani 8

D/S Norden 6
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Logga gärna in på Mangold Online för att ta del av din specifika portföljrapport.


