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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Scientia Sverige steg med 8,84 procent och Stockholmsbörsen steg med 8,90 procent. 

Den negativa utvecklingen för Stockholmsbörsen under augusti och september vände tvärt under
oktober. Marknaden reagerade positivt på räddningspaketen för Grekland och börserna över hela
världen hade en positiv värdeutveckling. 

Det har varit rena rama bero-och-dalbanan på börsen sedan en tid och denna osäkerhet kommer
bestå så länge det finns en osäkerhet kring hur Greklandkrisen utvecklar sig. Finansministrarna i
EU-samarbetet träffas nu i stort sett varje dag för att hitta lösningar på de problem som Grekland
står  inför  vilket  därför  direkt  påverkar  hela  euro-samarbetet.  Det  pågår  samtidigt  ett  intensivt
politiskt  spel  i  Grekland  där  premiärminister  Giorgos  Papandreou  dagligen  kommer  med  nya
besked.  Detta  skapar  osäkerhet  –  en vara som börsen inte  tycker  om. Och,  som sagt,  så  länge
som osäkerheten består kommer det vara tvära kast på börsen. 

Det innehav i fonden som utvecklades bäst var Axis som steg med 27,3 procent under månaden.
Bolaget  lämnade  en  mycket  stark  kvartalsrapport  för  det  tredje  kvartalet  den  20:e  oktober  och
som  alltså  togs  emot  mycket  positivt  av  marknaden.  Under  månaden  gjordes  endast  ett  fåtal
mindre omplaceringar i fonden. 

Aktiviteten  bland  insiders  var  mycket  låg  under  oktober  och  har  inte  varit  så  låg  någon  gång
tidigare under den historik vi har sedan 1993. De som var aktiva låg dock på köpsidan och 7 av 10
aktieaffärer var köp. Som jag skrev i föregående månads rapport tenderar vändningen att komma
c:a ett kvartal efter att insiders börjar storköpa, vilket de har gjort sedan juni. Även om vi ännu
inte kan se om detta är vändningen med stort V så ser det onekligen lite ljusare ut. 

Oktober 8,84%

2011 -13,27%

Från start -6,38%

NAV 93,62

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia Sverige2) SIXPRX3)

Avkastning 8,84% 8,90%

Standardavvikelse 24,49% 34,03%

Sharpekvot	 0,26 0,19

Korrelation med 
Scientia Sverige

- 0,95

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% 8,84%   -13,27%
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