
Scientia Sverige 08/2011

SCIENTIA FUND MANAGEMENT | Engelbrektsgatan 26, 411 37 Göteborg | Tel: 031-165100 | Fax: 031-165 215 | www.scientia.se

FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Scientia  Sverige  sjönk  med  8,38  procent  samtidigt  som  Stockholmsbörsen  sjönk  med  10,49
procent.

Augusti  månad  går  till  historien  som  en  riktigt  usel  börsmånad.  Fonden  klarade  sig  dock  något
bättre  än  börsen men värdeminskningen i  innehaven var  oavsett  betydande.  Anledningen till  de
kraftiga nedgångarna var en fortsatt oro kring statsfinanserna i en rad länder och att den globala
tillväxten skrivs ned kraftigt. En tröst i sammanhanget är att historien visar att det är som mest
turbulent när vändningen uppåt sker. Om så är fallet denna gång ska dock vara osagt.

Det innehav i fonden som utvecklades bäst var återigen telekombolaget Tele2, som under augusti
klarade sig med nästan oförändrad aktiekurs. Nedgången i Tele2-aktien räknades till 0,4 procent. I
övrigt gjorde fonden endast ett fåtal mindre omfördelningar under månaden.

Insiders fortsatte att köpa i sina egna bolag under augusti. Av de aktieaffärer som insiders gjorde
under augusti var hela 89 procent köp. Den positiva trenden i deras agerande som vi såg under
juni-juli  håller  alltså  inte  bara  i  sig  utan  förstärktes  under  augusti.  Dessutom  var  aktiviteten
mycket  hög.  Kombinationen  mellan  andelen  köp  och  den  höga  aktiviteten  som nu  observerades
har inte skådats sedan under finanskrisen 2008. Som om inte detta vore nog så positiva tecken så
kan nämnas att 43 börs-VD:ar varit aktiva under juni-augusti. Av dessa var hela 40 nettoköpare!
Detta  brukar  innebära  att  vi  står  inför  en  kraftig  börsuppgång  inom  kort.  MEN,  om
makrohändelserna  förvärras  kan  vi  dessvärre  få  ytterligare  en  nedgång  före  börsen  vänder.  Låt
oss därför hoppas att makrosituationen förbättras.

Augusti -8,38%

2011 -16,03%
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NAV 90,64
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia Sverige2) SIXPRX3)

Avkastning -8,38% -10,49%

Standardavvikelse 43,89% 44,06%

Sharpekvot	 -0,12 -0,16

Korrelation med 
Scientia Sverige

- 0,99

1) Nyckeltalen är beräknade på dagsdata under den senaste månaden
2) Efter att fast och prestationsbaserat arvode har dragits bort
3) SIXPRX = index över Stockholmsbörsen inklusive utdelningar * SIXPRX = index över Stockholmsbörsen inklusive utdelningar

** OMXS30 = index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen
* SIXPRX = index över Stockholmsbörsen inklusive utdelningar
** OMXS30 = index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen

 

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

2010         0,00% -1,39% 2,67% 6,61% 7,94%

2011 -2,42% -1,37% 2,54% 1,57% -2,81% -3,85% -2,15% -8,38%     -16,03%

 

FONDINNEHAV BRANSCHFÖRDELNING FONDFAKTA
Visar fondens tio största innehav i fallande 
storleksordning
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Typ Aktiefond

Förvaltningsmål Bättre än börsen

Risk Medel

Startdatum 1 oktober 2010

Startkurs 100

Andelskurs 110831 90,64

Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index

ISIN SE0003495654

Bloomberg ticker SCIENSV SS
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Förvaringsinstitut SEB
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Fast arvode 0,9%
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