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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Utvecklingen  för  fonden  var  -4,57  procent  och  för  jämförelseindex  (OMRX  T-bill)  0,13
procent. 

Utvecklingen  på  Stockholmsbörsen  under  april  gick  i  samma  anda  som  föregående  månad  och
stängde månaden på röda siffror. Fondens aktiedel utvecklades betydligt bättre än börsen. Detta
var dock en klen tröst när såväl priset på WTI-olja som priset på guld hade en riktigt usel månad.
Allra sämst var utvecklingen på WTI-olja som sjönk med drygt 17 procent under månaden sedan
Saudiarabien har ökat produktionen avsevärt just med syfte att sänka priset på marknaden. 

Insideraktiviteten  under  maj  var  extremt  hög  och  rekordhöga  5,5  procent  av  de  registrerade
insynspersonerna  var  aktiva  under  månaden.  De  som  var  aktiva  köpte  till  69  procent.  När  det
stormade i inledningen av månaden köpte insiders i ännu större utsträckning. Fram till mitten på
månaden var andelen köp 75 procent. Det går inte att skriva en månadsrapport i dagsläget utan
att  beröra  ”Grexit”.  Egentligen  är  det  en  aning  märkligt  att  situationen  i  Grekland  fortsätter  att
påverka marknaderna – en fullständig Grek-kollaps borde vara inprisad i  detta läge. Jag tror att
det  blir  en tuff  sommar för  alla  placerare men minsta positiva tecken kan få  börsen att  reagera
rejält positivt på dessa nivåer. 

Det har nu gått tre år sedan fonden startade. Om vi ska summera dessa år så har fonden för den
investerare som var med oss från 1 juni 2009 givit en avkastning på 23,42 procent. Det har varit
tre  riktigt  tuffa  år.  Det  började  med  att  vi  kom  ut  ur  finanskrisen  och  idag  har  vi  problemen  i
Europa. Min förväntan och förhoppning är att de kommande tre åren ska vara minst lika bra!
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia 

Hedge2)
SIXPRX

3)
Guld Olja T-BILL4)

Avkastning -4,57% -6,63% -6,01% -17,49% 0,13%

Standardav. 14,86% 16,89% 21,23% 27,53% 0,19%

Downside 
risk

7,41% 10,74% 13,08% 16,75% -

Sharpekvot 0,09 0,06 0,19 0,10 -

Korrelation 
med 
Scientia 
Hedge

- 0,80 0,53 0,74 -0,35

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% -4,57%        0,22%

 

INNEHAV PER TILLGÅNGSSLAG AVKASTNING PER TILLGÅNGSSLAG BRANSCHFÖRDELNING
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