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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

 Scientia  Sverige  sjönk  med  1,05  procent  medan  Stockholmsbörsen  sjönk  med  1,42
procent. 

Den  positiva  värdeutvecklingen  på  Stockholmsbörsen  under  oktober  åtföljdes  av  ytterligare  en
volatil  börsmånad  under  november.  Utvecklingen  var  inledningsvis  kraftigt  negativ.  I  slutet  av
månaden gick sex centralbanker ut i en samordnad aktion för att sänka kostnaderna för att låna
dollar: amerikanska Fed, ECB och centralbankerna i Japan, England, Kanada och Schweiz deltog.
Resultatet  blir  att  den  amerikanska  centralbanken,  Federal  Reserve,  växlar  sina  dollar  mot  den
valuta som motparten handlar med mot löfte om att växla tillbaka pengarna vid en förutbestämd
tidpunkt i framtiden. Åtgärden fick världens börser att rusa ordentligt. 

Vi  tror  att  den  osäkerhet  som  har  funnits  på  marknaderna  sedan  en  tid  tillbaka  kring  en  rad
staters  finansiella  stabilitet  behöver  undanröjas  innan  en  mer  varaktig  ljusning  kan  skönjas  på
börsen. Många faktorer är nu samtidigt i rörelse vilket ytterligare bidrar till osäkerheten. 

Det  innehav  i  fonden  som  utvecklades  bäst  var  Lundbergföretagen  som  steg  med  3,1  procent.
Under månaden har endast ett fåtal mindre omplaceringar skett i fonden. 

Aktiviteten  bland  insiders  är  återigen  extremt  hög  –  över  5  procent  av  alla  registrerade
insynspersoner  var  aktiva  under  månaden.  Sedan  juni  har  insiders  legat  ordentligt  på  köpsidan
och november var inget undantag; 78 procent av alla affärer av insiders var köp. 

November -1,05%

2011 -14,19%
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia Sverige2) SIXPRX3)

Avkastning -1,05% -1,42%

Standardavvikelse 35,84% 38,24%

Sharpekvot	 -0,01 -0,02

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% -5,10% 8,84% -1,05%  -14,19%

 

FONDINNEHAV BRANSCHFÖRDELNING FONDFAKTA
Visar fondens tio största innehav i fallande 
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