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Avkastning (%)

Per datum: 2016-06-30

Placeringsinriktning
Ackumulerad Fond Index
1 mån 3,2 3,8

3 mån 5,4 5,8

i år 2,2 2,0

1 år -9,4 -11,6

3 år 1,6 24,9

Nyckeltal

Standardavvikelse 3 år fond 13,6

Standardavvikelse 3 år index 14,9

Risk enligt basfakta 5/7

LANDSFÖRDELNING     Portföljdatum: 2016-06-30 Sharpkvot 0,15

Active share

Morningstar-rating *

Största innehav
VIKT %

Sm Investments Corp 5,5

Dmci Hdg 4,8

Public Bank Bhd 4,7

Ishares Msci India Etf 4,1

Ioi Corp Bhd 4,1

Ishares Msci South Korea Capped Etf 4,0

Hopewell Hdg 3,8

Techtronic Industries Co 3,8

Hong Kong Shanghai Hotels Limited 3,6

Cimb Group Hdg 3,5

TOTALT

Avkastning per månad (%)

FONDFAKTA

STARTDAG 2010-09-15 REVISOR Ernst & Young

PPM HANDEL Dagligen

FONDTYP Aktiefond FÖRVALTARE Erik Lidén

MARKNAD Sverige JÄMFÖRELSEINDEX MSCI AC ASIA ex Japan

ISIN-KOD SE0004113926 FÖRVARINGSINSTITUT Skandinaviska Enskilda Banken

FONDVALUTA SEK FAST ARVODE

FÖRVALTAT KAPITAL 14 MSEK RÖRLIGT ARVODE 20% på avkastning över jämförelseindex

Inside Asia ökade med 3,2 procent i värde under månaden vilket var drygt en 
halv procent sämre än index. På marknaderna där fonden är verksam noterades 
en fortsatt ökning i det koreanska insidersentimentet som just nu är i en 
stigande trend. Sentimentet har stigit fyra månader i rad – i juni köpte insiders 
när marknaden steg med närmare 6 procent. Att insynspersoner köper på högre 
nivåer är en tydlig signal på att aktievärderingarna på marknaden inte är korrekt 
prissatta. Fondens största innehav, filippinska fastighetsutvecklaren SM Prime 
Holding utvecklades starkast och steg med 14 procent efter nyheten om nya 
miljardinvesteringar i shoppingcenter och hotell. Bolagets insiders har varit idel 
positiva och har hittills i år köpt aktier för motsvarande 100 miljoner kronor. 
Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +2,2 procent vilket var 0,2 
procentenheter bättre än index.

1,50%

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i medelstora och stora 
börsbolag på en rad asiatiska aktiemarknader efter hur insiders investerar i den 
egna aktien genom lnsiderfonders lnsidermodell. Placeringarna sker främst efter 
insiders i Filippinerna, Hongkong, lndien, Malaysia, Singapore och Sydkorea. 
Fonden tillämpar en god spridning över olika sektorer och branscher och målet 
är att maximera avkastningen på lång sikt med hänsyn tagen till fondens 
risknivå. Fonden kommer alltid att investera minst 90 % av tillgångarna i 
börsnoterade aktier. Genom att följa placeringarna av de som kan bolagen bäst 
är det fondens målsättning att ge dig som investerare en bättre avkastning än 
fondens jämförelseindex MSCl Asia ex Japan som speglar utveckling på de 
asiatiska aktiemarknaderna

42,0

357830

93%

Filippinerna (26,3%)

Malaysia (21,9%)

Hong Kong (18,2%)

Singapore (17,9%)

Kina (2,0%)

Indien (4,1%)

Sydkorea 4,0%)
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