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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Scientia  Sverige  sjönk  med  5,10  procent  samtidigt  som  Stockholmsbörsen  sjönk  med  5,95
procent. 

Den  negativa  utvecklingen  för  Stockholmsbörsen  under  augusti  fortsatte  under  september.
Utvecklingen är ett resultat av marknadens fortsatta oro för en global recession. Dessutom är man
orolig  för  att  marknadens  öde  på  kort  sikt  nu  ligger  i  politikernas  händer  vilket  aldrig  har  varit
positivt  för  börsernas  utveckling.  Och  så  länge  inga  klara  besked  ges  från  finansministrarna  i
Europa så söker sig många investerare bort från aktier och till  säkrare tillgångar. Det gjorde att
volatiliteten  på  världens  börser  under  september  steg  kraftigt  och  Stockholmsbörsen  var  inget
undantag i detta sammanhang. Stockholmsbörsen ömsom steg kraftigt, och ömsom sjönk kraftigt.
I tider av sådan oro som nu råder är det viktigt att komma ihåg att det är när svängningarna är
som kraftigast som vändningarna i regel inträffar.

Det  innehav  i  fonden  som utvecklades  i  särklass  bäst  var  Hennes  &  Mauritz  som steg  med  4,6
procent  under  månaden.  Det  kan noteras  att  aktien nu är  uppe på de nivåer  då Stefan Persson
köpte  7  miljoner  aktier  i  slutet  av  juni.  I  övrigt  gjordes  endast  ett  fåtal  mindre  omplaceringar  i
fonden under månaden. Börsens insiders fortsatte att köpa i sina egna bolag under september och
har nu köpt mycket mer än normalt under de senaste fyra månaderna. Av de affärer som insiders
gjorde under september var 76 procent köp. Insiders tenderar att öka kraftigt c:a ett kvartal för
börsen vänder.  Om detta  mönster  upprepar  sig  även denna gång bör  vändningen inträffa  under
oktober/november. Det finns alltså potential för en stark börshöst.

Fonden har nu varit igång i ett år och har under denna period haft en utveckling på -13,99 procent
att jämföra med -14.31 procent för jämförelseindex.

September -5,10%

2011 -20,32%

Från start -13,99%

NAV 86,01
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia Sverige2) SIXPRX3)

Avkastning -5,10% -5,95%

Standardavvikelse 38,93% 43,90%

Sharpekvot	 -0,09 -0,09

Korrelation med 
Scientia Sverige

- 1,00

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% -5,10%    -20,32%

 

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 110930 86,01

Jämförelseindex SIX Portfolio Return Index
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Fast arvode 0,9%
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