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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Scientia Hedge sjönk med 0,73 procent medan Stockholmsbörsen steg med 6,29 procent.
 
En stark börsmånad under januari åtföljdes av en lika stark börs under februari. Att osäkerheten
minskade  kring  Grekland  angavs  vara  anledningen  till  att  framförallt  bankernas  aktiekurser
stärktes rejält under månaden. Bankindex på Stockholmsbörsen steg med hela 13 procent under
februari och är nu hela 23 procent högre från årsskiftet. 

Under  månaden  gjordes  ett  flertal  omallokeringar  i  fonden.  Bland  annat  så  minskades  vikten  i
sektorn  Finans-  och  fastighet  till  fördel  för  Hälsovård  där  fonden  nu  är  överviktad.  Fondens
aktiedel utvecklades klart svagare än börsen vilket främst beror på sin viktning mot banksektorn.
Insiders har inte särskilt stort ägande i bankaktier samtidigt de få insiders som äger i den bank de
arbetar för har agerat relativt negativt. Det innebär att fonden har en negativ vikt mot just banker
vilket därför slog hårt under månaden. Priset på WTI-olja steg kraftigt under månaden till följd av
oroligheterna kring Iran och kan mycket väl stärkas ytterligare de närmaste månaderna. Oavsett
kommer  sannolikt  de  höga  prisnivåerna  bestå  ett  tag  framöver  varför  nedsidan  på  olja  får
bedömas som klart begränsad. Guldpriset backade en del under månaden. 

Insideraktiviteten  under  februari  var  på  en  lång  nivå  och  insiders  var  mer  negativa  än  tidigare.
Insideraktiviteten  och  sentimentet  har  de  senaste  två  månaderna  sjunkit  till  riktigt  låga  nivåer.
Givet  hur  insiders  som  grupp  har  betett  sig  historiskt  över  längre  perioder  kan  vi  inte  tolka
situationen  som  annat  än  att  insiders  nu  är  fullt  investerade  och  inväntar  en  fortsatt  positiv
börsutveckling.  Så  har  det  varit  historiskt  och  blir  sannolikt  så  även  denna  gång.  Den  svenska
börsen  har  haft  en  mycket  stark  inledning  på  börsåret  med  bankaktier  i  täten.  Det  är  inte  helt
otänkbart  att  just  bankaktier  kan  drabbas  av  vinsthemtagningar  de  närmaste  månaderna  men
oavsett så är utrymmet för negativa nyheter kring Grekland mycket begränsat.
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia 

Hedge2)
SIXPRX

3)
Guld Olja T-BILL4)

Avkastning -0,73% 6,29% -1,67% 8,77% 0,13%

Standardav. 15,96% 18,06% 20,58% 26,77% 0,21%

Downside 
risk

8,69% 10,86% 14,43% 14,31% -

Sharpekvot 0,17 0,17 0,31 0,19 -

Korrelation 
med 
Scientia 
Hedge

- 0,82 0,42 0,78 -0,28

1) Avkastningen visar den senaste månaden, övriga är beräknade på 
månadsdata från de senaste 24 månaderna
2) Efter att fast och prestationsbaserat arvode har dragits bort
3) SIXPRX = index över Stockholmsbörsen inklusive utdelningar
4) OMRX T-Bill - index över statsskuldväxlar utgivna av Riksgälden

* OMRX T-Bill = index över statsskuldväxlar utgivna av Riksgälden
** SIXPRX = index över Stockholmsbörsen inklusive utdelningar

* OMRX T-Bill = index över statsskuldväxlar utgivna av Riksgälden
** SIXPRX = index över Stockholmsbörsen inklusive utdelningar

 

MÅNADSAVKASTNING (SEDAN START EFTER FAST OCH PRESTATIONSBASERAT ARVODE)
År jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec helår

2009     0,00% -2,91% 3,44% -0,13% 1,92% 4,16% 2,49% -0,01% 9,11%

2010 -1,21% 1,15% 5,95% 3,60% -7,01% -0,10% 2,43% -1,67% 8,37% -0,30% 2,45% 5,52% 19,86%

2011 -3,99% 0,71% 3,48% 2,02% -4,13% -4,07% 1,75% -3,55% -7,01% 9,51% 0,14% -0,84% -6,84%

2012 8,15% -0,73%           7,36%

 

INNEHAV PER TILLGÅNGSSLAG AVKASTNING PER TILLGÅNGSSLAG BRANSCHFÖRDELNING
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