
Fondens inriktning

Investera i framtidens vinnare

Förvaltarkommentar

World xFund Allocation A investerar i vad vi har identifierat som 
långsiktigt hållbara teman som vi tror påverkar vår framtid. Därefter 
jobbar vi aktivt med att hitta ledande globala företag inom dessa 
områden eller bolag som vi bedömer ha goda möjligheter att bli det. 
Fonden kan ha en variabel aktieexponering beroende på förvaltarnas 
bedömning av börsklimatet. 

Aktie- och kreditmarknaden fortsatte uppåt under juni. Den reagera-
de inte nämnvärt på FEDs uttalanden om räntan och vi ser troligen 
en första höjning 2023, tidigare än förra prognosen. Istället fortsät-
ter den starka likviditeten att driva kurserna. World xFund Allocation 
steg i sin inledande månad med 0,84% medan jämförelseindex gick 
upp 0,36%. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden uppgick 
vid månadens slut till 82% bestående av 36 bolag och kassa.

De flesta börsbolag har hanterat pandemin på ett utmärkt sätt och vi 
börjar återgå till ett normalläge i takt med att vaccineringar fortsätter 
globalt och allt fler länder börjar öppna upp. En allt starkare ekonomi 
leder till kortsiktig inflation och stigande räntor. På lång sikt bedömer 
vi att denna oro lägger sig liksom de prishöjningar vi sett.

Ett tema som vi uppmärksammat är cybersäkerhet. Globala cybe-
rattacker är något vi såg under månaden med kritiska konsekven-
ser som följd. Många företag drabbas när mjukvaruleverantörer 
hackas och dessa dataintrång har varit gynnsamma för bolagen 
inom datasäkerhet. Vi tror att vi kommer få se mer av detta 
fenomen framöver och har exponerat oss mot sektorn genom de 
amerikanska företagen Fortinet och Palo Alto. Branschen förväntas 
ha bra tillväxt i många år framöver. 

De innehav som bidragit mest till avkastningen under månaden är 
PayPal, Apple och Microsoft. Bland innehav som påverkat negativt 
under månaden finner vi Daimler, Volkswagen och Volvo. 

Kursutveckling % Sedan start Största innenhav

Förvaltare: AIFM Management Team 
 
Risknivå: 4 av 7 (indikativ)

Startdag: 2021-06-01 
 
Förvaltningsavgift: 0,85%  
 
Prestationsbaserad avgift*: 20% 
 
Jämförelseindex: W1DOW/OMRXBONDALL 50/50 
 
Handel: Daglig

Valuta: SEK 
 
Förvaringsinstitut: Swedbank 
 
ISIN: SE0015949904

Avkastning juni: +0.84%
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Värdepapper   Andel
AMAZON    2,42%
MORGAN STANLEY   2,40%
GOLDMAN SACHS INC  2,39%
APPLE    2,38%
PAYPAL HOLDINGS   2,37%

JämförelseindexWorld xFund Allocation A

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på vår hemsida.

*Underlaget för beräkningen av prestationsbase-
rad avgift är den del av andelsklassens avkastning 
som, efter avdrag för fast avgift, överstiger utveck-
lingen (dock lägst noll) för fondens jämförelseindex 
uppräknat från tidigare högsta fondandelsvärde 
(high-watermark)



Största bidrag

Geografisk AllokeringBranschfördelning
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Spel (betting)

Fossila bränslen

PayPal (USA)  +10,8%

Apple (USA)  +10,1%

Microsoft (USA)  +8,5%

Daimler (TYS)  -4,3%

Volkswagen (TYS)  -6,7%

Volvo (SWE)  -7,9%

XFUNDS - EXTRAORDINARY INVESTMENTS
World xFund Allocation A är en UCITS fond registrerad hos Finansinspektionen. Fonden 
marknadsförs under varumärket XFUNDS® och distribueras i Sverige. Fonden är valbar på 
Avanza, Nordnet och Nord FK. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. 

KONTAKTINFORMATION 
För mer information om World xFund Allocation A eller AIFM Group 
besök www.xfunds.se eller www.aifmgroup.se. Alternativt kontakta info@xfunds.se 
eller info@aifmgroup.se
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på vår hemsida.


