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FÖRVALTARENS KOMMENTAR

Utvecklingen  för  fonden  var  -4,94  procent  och  för  fondens  jämförelseindex  (SIXPRX)
-6,63 procent. 

Utvecklingen  på  Stockholmsbörsen  under  april  gick  i  samma  anda  som  föregående  månad  och
stängde månaden på röda siffror. Fonden utvecklades något bättre än börsen och tog därmed igen
en  del  av  underläget  mot  jämförelseindex.  Under  månaden  genomfördes  ett  antal  mindre
omallokeringar i portföljen. 

Insideraktiviteten under maj var rekordhög och 5,5 procent av de registrerade insynspersonerna
var aktiva under månaden. De som var aktiva köpte till 69 procent. När det stormade i inledningen
av månaden köpte insiders i  ännu större utsträckning.  Fram till  mitten på månaden var andelen
köp  75  procent.  Det  går  inte  att  skriva  en  månadsrapport  i  dagsläget  utan  att  beröra  ”Grexit”.
Egentligen är det en aning märkligt att situationen i Grekland fortsätter att påverka marknaderna
– en fullständig Grek-kollaps borde vara inprisad i detta läge. Jag tror att det blir en tuff sommar
för  alla  placerare  men  minsta  positiva  tecken  kan  få  börsen  att  reagera  rejält  positivt  på  dessa
nivåer.  Däremot  ser  risken  för  en  tuff  börsperiod  under  sommaren  ut  att  ha  ökat  en  del  den
senaste tiden. Vi får helt enkelt sätta vårt hopp till en ”mjuk” Grek-kollaps.

Maj -4,94%

2012 2,08%

Från start -3,91%

NAV 96,09
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL MÅNADENS UTVECKLING ÅRETS UTVECKLING
Nyckeltal1) Scientia Sverige2) SIXPRX3)

Avkastning -4,94% -6,63%

Standardavvikelse 21,03% 23,98%

Sharpekvot	 -0,18 -0,21

Korrelation med 
Scientia Sverige

- 0,96

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% -1,68% -4,94%        2,08%

 

FONDINNEHAV BRANSCHFÖRDELNING FONDFAKTA
Visar fondens tio största innehav i fallande 
storleksordning
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