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Plain Capital Bronx avancerade + 1,85% under maj månad. 

Maj månad blev ytterligare en månad med uppgångar. Hemma i Sverige avancerade OMXSPI +1,68 %  och storbolagsindex OMXS30 gick

upp +1,12%. Nere i Europa och närmare bestämt i Tyskland avancerade DAX med 1,88%. 

På andra sidan atlanten var det lite mer spretigt och S&P500 höll sig ovan plustecknet och avslutade månaden med +0,55%. Inte lika starkt 

som DOW Jones som avslutade med en uppgång om +1,93%. Det tekniktunga NASDAQ100 fick dock se en nedgång om -1,26%.

Trotts månadens positiva utfall i stort så kom maj månad att bjuda på en hel del volatilitet där investerarna kastades mellan inflationsrisker 

och förhoppningar. Stort fokus ligger nu på inflation samt hur regeringar och centralbanker kommunicerar med marknaden. Mycket är in 

prisat i kurserna och vi menar att marknadens tolkningar av kommande kommunikation fortsatt kan komma att bjuda på en ökad volatilitet 

under sommaren. 

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.

Balco, Ferronordic och Prevas var fondens största bidragsgivare. Sämst gick det för G5 Entertainment, Eolus Vind samt Academedia i 

portföljen. 

Vi avslutade månaden med en kassa om 35%, aktieandel om 53% och ränteinnehav om 12%. Vi är fortsatt positiva för helåret 2021. Vi är 

kortsiktigt försiktiga men ser dippar som köpvärda.

Utbildning

Förvaltarkommentar Maj 2021

+1,85%

Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg 

Förvaltare

Patrik.wallenberg@aifm.se

www.plaincapital.se

0738-443395

Bolag Vikt av portfölj (%)

ASTRAZENECA 2,43%

SWECO B 2,29 %

LUNDBERGSFÖRETAGEN B 1,82%

INVESTOR B 1,63%

PREVAS B 1,51%

Plain Capital Bronx

2012-04-20

150,2 MSEK

SEK

Blandfond, flexibel allokering

Specialfond

Kalmar

Dagligt handlad

100 SEK

SE0004550176

AIFM Capital AB

Lägre risk Högre risk
Risk/avkastningsprofil
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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

+1,85%


