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Trackercertifikat Cybersäkerhet
Halvårsrapport september 2022

Bakgrund
Var 39:e sekund inträffar en cyberattack, alltså en digital 
attack mot ett företag eller en privatperson. Det kan 
handla om användardata som äventyras, eller affärssys-
tem som blir låsta. Att skydda företag och privatpersoner 
har således blivit en stor del av den dagliga verksam-
heten hos tjänsteleverantörer globalt sett. Storleken på 
den totala marknaden för cybersäkerhet uppskattas till 
217 miljarder dollar (2021) och väntas öka till hela 345 
miljarder dollar år 2026, vilket motsvarar en årlig tillväxt 
9,7 procent.

Förvaltarkommentar
Under första halvåret 2022 har marknaden fortsatt att 
vara turbulent. Fortsatt stigande inflation, elförsörjnings-
problem i Europa, stigande räntor, och fortsatt allvarligt 
säkerhetsläge har bidragit till en högre volatilitet och 
svag börs. Trackercertifikat Cybersäkerhet har haft en 
svag utveckling om cirka -8% under 2022 vilket är något 
sämre än dess jämförelseindex som utvecklats +2%, 
respektive -6%. Urvalet för bolagen som ingår i 
Trackercertifikat Cybersäkerhet kommer från två 
cybersäkerhets index, Solactive Cyber Security The-
matic Index NTR och The Prime Cyber Defense Index. I 
stället för att ta med samtliga underliggande bolag ge-
nomgår urvalet en screening där de 15 bolag med högst 
analytikerrekomendationer väljs ut.

 

Fem bästa Utveckling (2022-03-01 till 2022-08-31) Utveckling

1 SAILPOINT TECHNOLOGIES 45,7%

2 SWITCH A 28,4%

3 CACI INTERNATIONAL -1,4%

4 PALO ALTO NETWORKS -3,5%

5 NEXTDC -4,6%

Fem sämsta Utveckling (2022-03-01 till 2022-08-31) Utveckling

15 LIVERAMP HOLDINGS -53,9%

14 OKTA -50,4%

13 RAPID7 -44,8%

12 VARONIS SYSTEMS -37,8%

11 ZSCALER INC -35,7%

Ombalansering 1 september 2022
Urvalet för bolagskorgen som driver utvecklingen i 
Trackercertifikat Cybersäkerhet består av samtliga unika 
bolag inom Solative Cyber Security Thematic Index NTR 
och The Prime Cyber Defense Index. Bolagen analyseras 
genom att de 15 bolag med högst köprekommendation av 
analytiker väljs ut. Vid ombalanseringen den 1 september 
2022 byttes 3 bolag ut i korgen och alla bolag ombalan-
serades till en vikt om 6,67 procent vardera.
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Historisk utveckling
Källa: Bloomberg. Period: 15 oktober 2021 – 31 augusti 2022.

Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 

Bolag efter ombalansering

Booz Allen Hamilton Holdings Palo Alto Networks

Caci International 'A' Rapid7

Crowdstrike Holdings A Sentinelone A

Cyber Ark Software Splunk

Fortinet Tenable Holdings

Leidos Holdings Varonis Systems

Nextdc Zscaler

Okta Cl.A

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommenda-
tion eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning . En investering i värdepapper/fonder 
kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Bolag som valdes in Bolag som valdes bort

Booz Allen Hamilton Holdings Liveramp Holdings Inc

Fortinet Inc Sailpoint Technologies Holdings

Splunk Inc Switch Inc A


