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Avkastning (%)

Per datum: 2017-02-28

Ackumulerad Fond Index
1 mån 6,6 5,6

Placeringsinriktning 3 mån 6,5 5,0
i år 6,8 4,2
1 år 22,5 25,2
3 år 34,9 54,5

Nyckeltal

Standardavvikelse 3 år fond 12,2
Standardavvikelse 3 år index 12,7
Risk enligt basfakta 5/7

LANDSFÖRDELNING      Portföljdatum: 2017-02-28 Sharpkvot 1,26
Active share
Morningstar-rating *
Största innehav

VIKT %
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK 3,8
Ishares MSCI Europe Ex UK 3,8
Inside Canada 2,3
Inside Sweden 2,3
Inside Australia 2,1
Pnm Resources Inc 1,5
Duke Energy Corp 1,5
Nextera Energy Inc 1,5
Public Service Enterprise Gp 1,5
Atmos Energy Corp 1,5
TOTALT

Avkastning per månad (%)

FONDFAKTA

STARTDAG 2012-08-24 REVISOR Ernst & Young
PPM HANDEL Dagligen
FONDTYP Aktiefond FÖRVALTARE Erik Lidén (ansvarig), David Unver
MARKNAD Sverige JÄMFÖRELSEINDEX MSCI World
ISIN-KOD SE0004751386 FÖRVARINGSINSTITUT Skandinaviska Enskilda Banken
FONDVALUTA SEK FAST ARVODE
FÖRVALTAT KAPITAL 518 MSEK RÖRLIGT ARVODE 20% på avkastning över jämförelseindex

INSIDERFONDER Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm. Telefon 031 16 51 00. Fax 031 16 52. info@insiderfonder.se. www.insiderfonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte 
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.insiderfonder.se.
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Inside Active Global är en fond som huvudsakligen placerar sina medel på de 
globala aktie- marknaderna direkt eller genom innehav av fondandelar i fonder 
med mot-svarande placeringsinriktning. Fondens medel placerar i globala aktier 
där bolagens ledande befattningshavare, s.k. insynspersoner, själva har investerat 
större belopp och som av förvaltaren därför anses vara ndervärderade på 
börserna. Valet av bolag och hur mycket som investeras är helt underordnat 
Insidermodellen. Fondens målsättning är att uppnå en bättre avkastning än sitt 
jämförelseindex, MSCI World Index.

Inside Active Global ökade med 6,6 procent vilket var 0,9 procentenheter mer 
jämfört med utvecklingen för index. Fondens exponering mot innehavens valutor 
gynnade resultatet efter att samtliga stärktes mot kronan. Mest stärktes koreanska 
wonen med 5,3 procent. Fondens innehav uppvisade goda resultat och endast ett 
fåtal utvecklades under noll-strecket. Portföljens teknikrelaterade aktier gav störst 
bidrag och i topp hamnade malaysiska teknikbolaget Dagang NeXchange. 
Aktiekursen rusade med 41 procent efter att bolaget rapporterade en vinstökning 
som var sex gånger större än fjolårets vinst samt en fördubbling av omsättningen 
för helåret 2016. Insynsköpen har de senaste 6 månaderna avlöst varandra och 
köpen motsvarar omkring 128 miljoner kronor. Mest har vd och storägaren Abdul 
Jalil Zainal köpt och hans ägande uppgick vid månadsskiftet till drygt 218 miljoner 
kronor. När en vd med redan befintligt stort ägande ökar på historiskt höga nivåer 
signalerar att aktien inte är korrekt inprisat på marknaden och att aktiekursen står 
inför en fortsatt uppgång. Fonden tog fasta på signalen och ökade sitt innehav 
under månaden.
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