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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Utvecklingen för fonden var -0,13 procent och för Stockholmsbörsen -1,06 procent. 

Mars  månad  2012  blev  en  betydligt  kyligare  börsmånad  än  de  tidigare  två  under  året.  Och
nedgången leddes av banksektorn. Sektorn som inledde året mycket starkt sjönk under månaden
med drygt 6 procent. Fondens värdeutveckling var något bättre än börsen under månaden vilket
främst berodde på fondens låga viktning mot banksektorn till följd av insiders begränsade ägande
och relativt negativa agerande i just bankaktier. 

Insideraktiviteten steg betydlig under mars i jämförelse med månaden innan, men var ändå på en
lång nivå i  historisk jämförelse. Dessutom fortsatte insiders att  sälja relativt mer än vad som är
normalt – både med hänsyn till årstiden och generellt. De senaste tre månaderna har andelen köp
varit på en mycket låg nivå och vi får gå tillbaka till  slutet av 2006 för att hitta tre på varandra
följande  månader  då  andelen  köp  har  varit  så  låg.  Detta  ska  dock  inte  tolkas  som  att  insiders
säljer  ut  sina  innehav.  Tvärtom  ser  vi  att  agerandet  nu  är  en  del  av  det  mönster  som  vi  har
observerat sedan juni 2011 där insiders har positionerat sig för en börsuppgång. Det finns ingen
anledning att se annorlunda på den analysen än. 

Jag skrev i rapporten för februari att det inte skulle vara helt otänkbart med vinsthemtagningar i
bankaktier framöver. Det har vi nu sett under mars och sektorn fortsätter sannolikt att utvecklas
sämre än börsen som helhet framöver.

Mars -0,13%

2012 9,22%

Från start 2,80%

NAV 102,80

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

erik.liden@scientia.se

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

Avkastning -0,13% -1,06%

Standardavvikelse 18,11% 21,29%

Sharpekvot	 0,00 -0,03

Korrelation med 
Scientia Sverige

- 0,93

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% 3,21% -0,13%          9,22%

 

FONDINNEHAV BRANSCHFÖRDELNING FONDFAKTA
Visar fondens tio största innehav i fallande 
storleksordning
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