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Plain Capital Bronx avancerade + 1,29% under juni månad och avslutade månaden med ett nytt all time high.

Juni månad blev ytterliggare en positiv månad för fonden där TF Bank, Note, Mips och Astra Zeneca tillhörde dom största positiva
bidragsgivarna. Lime och Rejlers tillhörde fondens största negatvia bidragsgivare.
Nytt in i portföljen blev Ericsson följt av Husqvarna. Under månaden minskade vi exponeringen mot investmentbolag då vi anser att
premievärderingarna stuckigt iväg lite väl mycket. Genom vinsthemtagningar i en rad investmentbolag ökade vi kassan för att öka innehaven
i bolag där vi anser värderingarna mer aptitliga.
Månaden som helhet blev ytterliggare en positiv månad på världens börsen där NASDAQ100 avancerade starkast. På hemmaplan stärktes
OMXS30 med +0,95% som var bättre än det bredare indexet OMXSPI som avancerade +0,47% för månaden. Även tyska DAX30
fortsatte upp och summerade månaden till +0,71%.
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.
Vi avslutade månaden med en kassa om 37%, aktieandel om 51% och ränteinnehav om 12%. Vi är fortsatt positiva för helåret 2021. Dock
har vi ökat kassan något då vi ser en risk för kortsiktiga nedgångar från höga nivåer.

Tillgångsallokering

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

Lägre risk

Plain Capital Bronx
2012-04-20
151,4 MSEK
SEK
Blandfond, flexibel allokering
Specialfond
Kalmar
Dagligt handlad
100 SEK
SE0004550176
AIFM Capital AB

Risk/avkastningsprofil

Högre risk

12%

Aktier
Kassa
51%
37%

Ränta

Fem största aktieinnehaven
Bolag

Vikt av portfölj (%)

SWECO B

2,06%

Patrik Wallenberg
Förvaltare

ASTRA ZENECA

2,01 %

Patrik.wallenberg@aifm.se

G5 ENTERTAINMENT

1,67%

EOLUS VIND B

1,58%

INVESTOR B

1,54%

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

