MÅNADSKOMMENTAR - NOVEMBER 2017
Inside Australia hade en riktigt stark månad och avancerade 3,3 procent vilket var
hela 3,8 procentenheter bättre än index. Fondens aktier i sektorerna hälsovård och
råvaror gav störst bidrag till resultatet. Månadens relativt starka utveckling beror
mestadels på att flera stora innehav, som inte är inkluderade i index, utvecklades
mycket väl. Bland dessa återfinns största innehavet Integral Diagnostics som är
verksam inom medicinsk diagnostik. Den enskilt mest kurspåverkande nyheten
var ett uppköpserbjudande från branschkonkurrenten Capitol Health som innebar
en premie på 30 procent jämfört med stängningskursen dagen före budet.
Aktiekursen steg med 23 procent samma dag som budet presenterades och 34
procent i november. Det australiensiska insiderkollektivet tillhör ett av världens
mest positiva och har varit det under en längre period. I november var närmare 8
av 10 insynsaffärer köp och den positiva synen som insiders har till de egna
bolagen ökar förväntningarna om fortsatt högre börskurser.

Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i australienska 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 australienska 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 Australia Index som
speglar tvecklingen på den australienska aktiemarknaden.
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