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Tillgångsallokering

Fem största aktieinnehaven
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Fondbolag:

Bronx avancerade starkt under oktober månad och adderade + 5,37%.

Efter en svagare aktiemarknad under september och inledningsvis i oktober vände sentimentet och börserna fick ny kraft uppåt.

Som vi beskrev i förra månadsrapporten agerade vi köpare under den svagare perioden vilket gynnade fondens utveckling 

under oktober månad.

Vi går nu in i en starkare period på börsen historiskt och vi förväntar oss ett starkt avslut på börsåret 2021.

Under månaden var rapporterna i fokus och vi såg stora förändringar i de rapporterade bolagens aktiekurser. Minsta

besvikelse fick stora effekter på aktiekurserna samtidigt som goda rapporter belönades väl. Sammantaget inkom rapporterna

med godkännda resultat som många även slog högt ställda förväntningar.  

Plain Capital Bronx ökade med + 5,37%. Det bredare svenska indexet OMXSPI ökade med + 4,56%. Nere i europa steg det 

tyska indexet DAX med + 1,4%. På andra sidan Atlanten avancerade Dow Jones Industrial med + 5,84%, det tekniktunga 

NASADAQ 100 steg med imponerande + 7,9% och S&P500 steg med 6,91%. Så sammantaget en stark börsmånd på världens 

börser.

Främsta bidragsgivare till fonden för månaden var Note, Svolder samt Ferronordic. Negativa bidragsgivare var BHG, Mycronic 

samt Pricer.

Efter en välbehövd rekyl nedåt passade vi på att fylla upp våra aktieinnehav och ser positivt på utvecklingen för senhösten och 

vintern. 

Utbildning

Förvaltarkommentar Okt 2021

+ 5,37% 

Kontaktuppgifter

Patrik Wallenberg 

Förvaltare

Patrik.wallenberg@aifm.se

www.plaincapital.se

0738-443395

Bolag Vikt av portfölj (%)

G5 ENTERTAINMENT 2,7%

INVESTOR 2,07%

MYCRONIC 1,84%

EOLUS VIND 1,83%

VNV GLOBAL 1,82%

Plain Capital Bronx

2012-04-20

154,8 MSEK

SEK

Blandfond, flexibel allokering

Specialfond

Kalmar

Dagligt handlad

100 SEK

SE0004550176

AIFM Capital AB

Lägre risk Högre risk
Risk/avkastningsprofil



Plain Capital Bronx 
Månadsrapport Okt 2021

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

+ 5,37% 


