+2,52%

Plain Capital Bronx

Månadsrapport April 2021
Förvaltarkommentar April 2021
Plain Capital Bronx avancerade + 2,52% under april månad.

April månad blev ytterligare en stark månad på världens börser. Hemma i Sverige avancerade OMXSPI med 2,73%men det var på andra
sidan Atlanten som vann april månads utveckling. Det tekniktunga NASDAQ100 avancerade + 5,88% och det bredare indexet S&P500
klättrade 5,24%.
Efter en oerhört stark börsutveckling med starka rapporter tar vi nu ner risken något. Mycket är in prisat i värderingarna och vi menar att
vinsterna var fantastiska men inte lika imponerande i sin försäljningstillväxt. Detta ihop med en svagare period på börsen och avtagande
kraft i uppgångarna får oss att minska risken mot speciellt OMXS30 genom att sälja terminer och ta hem lite vinster för att få en mer
balanserad portfölj.
Vi är fortsatt positiva till börsen över tid men anser att det kortsiktigt finns risk för nedgångar i korten. Dessa eventuella nedgångar ser vi
fortsatt som köptillfällen.
Prevas, Addtech och Arjo var fondens största bidragsgivare. Sämst gick det för Lime Technologies i portföljen. Under månaden kom VNV
Global in som nytt innehav i portföljen.
Vi avslutade månaden med en kassa om 38%, aktieandel om 50% och ränteinnehav om 12%. Vi är fortsatt positiva för helåret 2021. Vi är
kortsiktigt försiktiga men ser dippar som köpvärda.

Tillgångsallokering

Fondfakta
Fondens namn:
Startdatum:
Fondförmögenhet:
Handelsvaluta:
Fondtyp:
Fondstruktur:
Säte:
Handelsfrekvens:
Lägsta insättning:
ISIN:
Fondbolag:

Lägre risk

Plain Capital Bronx
2012-04-20
146,8 MSEK
SEK
Blandfond, flexibel allokering
Specialfond
Kalmar
Dagligt handlad
100 SEK
SE0004550176
AIFM Capital AB

Risk/avkastningsprofil

Högre risk

12%

Aktier
Kassa
50%
38%

Ränta

Fem största aktieinnehaven
Bolag

Vikt av portfölj (%)

ASTRAZENECA

3,38%

Patrik Wallenberg
Förvaltare

SWECO B

2,3 %

Patrik.wallenberg@aifm.se

LUNDBERGSFÖRETAGEN B

1,78%

INVESTOR B

1,54%

EOLUS VIND B

1,4%

Utbildning
Kontaktuppgifter

www.plaincapital.se
0738-443395
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RISKINFORMATION
De pengar som investeras i fonden kan både minska och
öka i värde. Placeringar innebär alltid en risk och det är
inte säker att man får tillbaka det investerade kapitalet

