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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Utvecklingen  för  fonden  var  -1,81  procent  och  jämförelseindex  (OMRX  T-bill)  0,12
procent. 

Utvecklingen  på  Stockholmsbörsen  under  april  gick  i  samma  anda  som  föregående  månad  och
stängde  månaden  på  röda  siffror.  Fondens  aktiedel  utvecklades  sämre  än  börsen  vilket  främst
berodde på den låga vikten fonden har emot banksektorn till följd av insiders begränsade ägande
och  relativt  negativa  agerande  i  just  bankaktier.  Banksektorn  steg  under  månaden  med  1,4
procent. Priset på WTI-olja steg med knappt 2 procent under april  och guldpriset var i  stort sett
oförändrat under månaden. Fonden påverkades också relativt kraftigt negativt av den vinstvarning
som  medicinteknikbolaget  Getinge  kom  med.  Bolagets  vinst  för  första  kvartalet  justerades  ned
med 25 procent lägre än marknaden förväntat sig. Getinge utgör en relativt stor del  av fondens
aktieinnehav. 

Insideraktiviteten  under  april  var  mycket  låg  och  endast  1,2  procent  av  de  registrerade
insynspersonerna  var  aktiva  under  månaden.  De  som  var  aktiva  var  köpte  dock  och  hela  82
procent  av  insiders  aktieaffärer  var  köp.  Vi  har  hela  tiden  sett  att  insiders  agerande  pekar  i  en
positiv  riktning  för  börsen  under  2012  och  den  senaste  månadens  agerande,  under  en  svagt
negativ  utveckling  för  börsen,  är  ett  fortsatt  bra  tecken  på  detta.  Dessutom  ser  det  positivt  ut
även i inledningen av maj månad med en tilltagande aktivitet och en tyngdpunkt på köp i insiders
aktieaffärer. Vi står alltså fast vid analysen att börsen ska upp ganska ordentligt från nuvarande
nivåer vilket skulle få en positiv effekt på fondens utveckling.
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia 

Hedge2)
SIXPRX

3)
Guld Olja T-BILL4)

Avkastning -1,81% -0,13% -0,46% 1,66% 0,12%

Standardav. 15,38% 16,96% 20,57% 26,69% 0,20%

Downside 
risk

8,38% 10,84% 13,75% 14,43% -

Sharpekvot 0,06 0,06 0,25 0,12 -

Korrelation 
med 
Scientia 
Hedge

- 0,81 0,44 0,77 -0,21

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% -0,38% -1,81%         5,01%

 

INNEHAV PER TILLGÅNGSSLAG AVKASTNING PER TILLGÅNGSSLAG BRANSCHFÖRDELNING
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