
MÅNADSKOMMENTAR - JUNI 2016

Avkastning (%)

Per datum: 2016-06-30

Ackumulerad Fond Index

Placeringsinriktning 1 mån 4,7 1,9

3 mån 11,4 2,2

i år 20,7 13,8

1 år -0,2 -6,3

3 år 44,4 18,5

Nyckeltal

Standardavvikelse 3 år fond 14,4

Standardavvikelse 3 år index 13,0

Risk enligt basfakta 5/7

BRANSCHFÖRDELNING     Portföljdatum: 2016-06-30 Sharpkvot 1,02

Active share

Morningstar-rating *****

Största innehav
VIKT %

Empire Co Ltd 5,9

Alimentation Cch Tard Subd 5,9

Corus Entertainment Inc-B Sh 5,9

Thomson Reuters Corp 5,9

Cogeco Communications Inc 5,9

Canadian National Ry. 3,4

Wsp Global Inc 3,4

Ccl Industries Inc 3,4

Snc-Lavalin Group Inc 3,4

Toromont Industries Ltd 3,4

TOTALT

Avkastning per månad (%)

FONDFAKTA

STARTDAG 2012-08-24 REVISOR Ernst & Young

PPM HANDEL Dagligen

FONDTYP Aktiefond FÖRVALTARE Erik Lidén

MARKNAD Sverige JÄMFÖRELSEINDEX MSCI Canada 

ISIN-KOD SE0004751345 FÖRVARINGSINSTITUT Skandinaviska Enskilda Banken

FONDVALUTA SEK FAST ARVODE

FÖRVALTAT KAPITAL 46 MSEK RÖRLIGT ARVODE 20% på avkastning över jämförelseindex

Inside Canada hade en bra månad och steg med 4,7 procent och presterade 
hela 2,9 procentenheter bättre än index. Kanadensiska insidersentimentet steg 
för varje vecka under juni och var sammantaget det högsta på fyra månader. 
Fondens innehav i råvarusektorn bidrog mest till fondens avkastning. Ett 
innehav som fortsätter placera sig på vinnartoppen är råvarutillverkaren Teck 
Resources som rusade med 35 procent och hela 220 procent sedan årsskiftet. 
Fonden har hittills i år haft en relativ hög vikt i råvaror samt undvikit att investera 
i bolag exponerade mot hälsovård som har tillhört förlorarsektorerna. Det har 
visat sig varit en mycket bra allokeringsstrategi vilket gynnat avkastningen starkt 
och bidragit till att fonden har slagit index 4 av 6 månader. 

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +20,7 procent vilket var 7,0 
procentenheter bättre än index.

1,60%

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i kanadensiska medelstora 
och stora börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom 
Insiderfonders Insidermodell. 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 kanadensiska 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 MSCI Canada 
Index som speglar utvecklingen på den kanadensiska aktiemarknaden.

46,5

261859

85%

Råvaror (27,9%)

Industri (19,7%)

Finans (14,8%)

Konsument, cyklisk (13,5%)

Konsument, stabil (12,1%)

Fastigheter (6,1%)

Kommunikation (6,0%)
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