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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Utvecklingen  för  fonden  var  -1,29  procent  och  för  jämförelseindex  (OMRX  T-bill)  0,12
procent. 

Den negativa utvecklingen under de senaste månaderna fortsatte för  fonden under juni.  Fonden
utvecklades  betydligt  sämre  än  såväl  jämförelseindex  som  börsen  vilket  främst  berodde  på  att
flera större verkstadsbolag och banker utvecklades mycket väl under månaden – sektorer där vi
var  lågt,  alternativt  negativt  viktade.  Precis  som de senaste  månaderna så  har  det  varit  relativt
begränsat med omallokeringar i portföljen. Guldpriset steg under månaden mätt i USD, men hade
ändå en negativ påverkan på fonden då priset på USD sjönk med över 4 procent. 

I  månadsrapporten  för  maj  skrev  vi  att  insideraktiviteten  noterades  på  rekordhöga  5,5  procent.
Även juni bjöd på relativt hög aktivitet för att vara en juni-månad; 2,8 procent av de registrerade
insynspersonerna var aktiva. De som var aktiva köpte till 71 procent. Valet i Grekland ledde inte
till  några  obehagliga  överraskningar  vilket  fick  marknaderna  att  agera  med  lättnadens  suck  och
kurserna steg omgående. Det finns ingen anledning att tro att följetongen ”Grexit” kommer lösa
sig inom närtid och vi får därför förbereda oss på ganska ordentliga kast på börsen framöver. När
vi nu går in i rapport-tider för börsbolagen ska det bli spännande att se hur bolagen presterar. Jag
skulle bli förvånad om rapporterna överlag inte ser riktigt bra ut.

Juni -1,29%

2012 -1,08%

Från start  

NAV 101,07

FONDFAKTA
Typ Specialfond

Risk Medel

Startdatum 1 juli 2009

Kursnotering Dagligen

Utdelning Återinvesteras

Fast arvode 1,15%

Rörligt arvode 20% (jfm OMRX 
T-bill)
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia 

Hedge2)
SIXPRX

3)
Guld Olja T-BILL4)

Avkastning -1,29% 2,92% 2,56% -1,70% 0,12%

Standardav. 14,90% 16,97% 21,23% 27,59% 0,18%

Downside 
risk

7,10% 10,74% 13,08% 17,32% -

Sharpekvot 0,07 0,08 0,18 0,09 -

Korrelation 
med 
Scientia 
Hedge

- 0,78 0,52 0,75 -0,38

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% -2,88% 3,37% 0,41% 1,99% 4,41% 2,58% -0,01% 10,11%

2010 -1,21% 1,15% 5,95% 4,31% -7,01% -0,10% 2,43% -1,67% 8,37% -0,30% 2,45% 5,52% 20,69%

2011 -3,99% 0,71% 3,48% 2,02% -4,13% -4,07% 1,75% -3,60% -6,97% 9,51% 0,14% -0,84% -6,84%

2012 8,15% -0,73% -0,38% -1,81% -4,57% -1,29%       -1,08%

 

INNEHAV PER TILLGÅNGSSLAG AVKASTNING PER TILLGÅNGSSLAG BRANSCHFÖRDELNING

mailto:erik.liden@scientia.se
mailto:erik.liden@scientia.se

