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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Scientia Sverige steg med 1,61 procent medan Stockholmsbörsen steg med 1,08 procent
under årets sista månad. 

Utvecklingen för fonden under helåret 2011 hamnade på -12,80 procent och för Stockholmsbörsen
på  –13,6  procent.  Index  över  de  30  största  bolagen  på  Stockholmsbörsen,  OMXS30-indexet,
slutade på -14,51 procent. Det ska noteras att utdelningar är inkluderade i dessa siffror. 

Månaden  inleddes  annars  med  en  negativ  utveckling  på  Stockholmsbörsen  med  nedgångar  som
uppgick  till  omkring  3  procentenheter  till  mitten  av  månaden,  men  därifrån  stärktes  börsen
väsentligt och slutade alltså i positivt territorium. Det innehav i fonden som utvecklades bäst var
Peab som steg med hela 16,7 procent efter att flera stora kontrakt annonserades under december.
Den största ordern var ett kontrakt värt 3,5 MDR SEK på att bygga ett köpcenter i Solna åt Unibail-
Rodamco. Under månaden har endast ett fåtal mindre omplaceringar skett i fonden. 

Aktiviteten bland insiders låg under december på en normal nivå och 2,9 procent av alla insiders
var  aktiva.  Av  de  insiders  som  var  aktiva  var  majoriteten  alltjämt  köpare;  70  procent  av  de
rapporterade transaktionerna under månaden var köp. 

Vi lämnar nu ett år bakom oss som kännetecknades av statsfinansiella kriser i Europa och blickar
fram emot  ett  svårbedömt  2012.  Många  bedömare  går  nu  in  i  det  nya  året  med  en  negativ  till
försiktig syn på marknadsläget. Insiders har dock varit positiva sedan juni 2011. Denna diskrepans
gör att läget nu är extra intressant och att jag därför tror att det finns möjlighet till ett bra börsår.
Insiders har sällan fel på lite sikt medan ”experterna” har det desto oftare.

December 1,61%

2011 -12,80%

Från start -5,88%

NAV 94,12

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

erik.liden@scientia.se

AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia Sverige2) SIXPRX3)

Avkastning 1,61% 1,08%

Standardavvikelse 19,14% 20,69%

Sharpekvot	 0,06 0,04

Korrelation med 
Scientia Sverige

- 0,98

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% 1,61% -12,80%
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