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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Scientia Sverige steg med 5,96 procent medan Stockholmsbörsen steg med 5,89 procent.
 

Det blev en mycket stark inledning på 2012 vilket till stor del berodde på att osäkerheten i Europa
minskade. De flesta bedömare är nu ense om att Grekland kommer att gå i konkurs och nu är den
stora  frågan  istället  vilket/vilka  länder  som  går  samma  öde  till  mötes.  Många  talar  i  detta
sammanhang om Portugal, men frågan är om fler länder följer. 

Under  månaden  gjordes  ett  flertal  omallokeringar.  Bland  annat  minskades  vikten  i  sektorn
industrivaror från 24 procent till  13 procent till  fördel  för finans-och fastighetssektorn där vikten
istället steg från 27 till 39 procent. 

Insideraktiviteten under januari  var på en mycket låg nivå och endast 1 procent av alla insiders
var  aktiva.  Den  låga  aktiviteten  hänger  ihop  med  att  många  av  börsens  bolag  nu  lämnar  sina
kvartalsrapporter för det fjärde kvartalet och att insiders därför har ett förbud mot att handla i den
egna aktien.  Till  skillnad från de senaste 7 månaderna var  andelen insiderköp på en relativt  låg
nivå; 60 procent av de rapporterade transaktionerna under månaden var köp. 

Momentum på börsen är  nu mycket starkt  och eftersom insiders var tungt på köpsidan i  en rad
bolag  under  andra  halvåret  2011  är  det  logiskt  att  året  har  börjat  starkt.  Förutsatt  att  de  nu
rådande  osäkerhetsfaktorerna  successivt  försvinner  är  det  troligt  att  börsen  fortsätter  på  det
positiva sätt som året har börjat.

Januari 5,96%

2012 5,96%

Från start -0,27%

NAV 99,73

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

Avkastning 5,96% 5,89%

Standardavvikelse 13,78% 15,07%

Sharpekvot	 0,31 0,28

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% -1,05% 1,61% -12,80%

2012 5,96%            5,96%
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