MÅNADSKOMMENTAR - AUGUSTI 2016
Inside Hedge utvecklades runt noll-strecket vilket var 0,1 procentenheter bättre än
index. Fondens innehav hade en blandad utveckling – de med störst inverkan på
avkastningen var industribolagen som uppvisade god utveckling medan bolag
verksamma på råvarusektorn utvecklades i motsatt riktning. Fondens största
bidragsgivare var säkerhetslösningsbolaget Troax som steg med 19 procent.
Under månaden rapporterades resultatet för andra kvartalet vilket kom in något
lägre än väntat men en stark orderingång, ökning av marknadsandelar samt en
organisk tillväxt på 10 procent gav stöd till kursuppgången.
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Placeringsinriktning
Fonden är en så kallad specialfond som investerar i svenska medelstora och stora
börsbolag efter hur insiders investerar i den egna aktien genom lnsiderfonders
lnsidermodell samt i tillgångar som tenderar att ha en positiv avkastning när
börsen utvecklas dåligt. Fonden placerar ungefär 70 procent av fondens tillgångar
i aktier. 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. Genom att följa placeringarna av de som kan bolagen bäst är det fondens
målsättning att ge dig som investerare en positiv avkastning som överstiger
fondens jämförelseindex OMRX T-bill som är ett ränteindex.
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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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