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Avkastning (%)

Per datum: 2016-11-30

Ackumulerad Fond Index
Placeringsinriktning 1 mån 6,9 5,6

3 mån 11,5 9,2
i år 24,5 16,7
1 år 19,1 11,7
3 år 78,7 70,7

Nyckeltal

Standardavvikelse 3 år fond 14,0
Standardavvikelse 3 år index 13,0
Risk enligt basfakta 5/7

BRANSCHFÖRDELNING      Portföljdatum: 2016-11-30 Sharpkvot 1,64
Active share
Morningstar-rating ****
Största innehav

VIKT %
New Jersey Resources Corp 3,0
Nextera Energy Inc 3,0
Atmos Energy Corp 2,9
Dominion Resources Inc 2,9
Duke Energy Corp 2,9
National Fuel Gas Co 2,9
Ormat Technologies Inc 2,9
Pinnacle West Capital Corp 2,9
Public Service Enterprise Group Inc 2,9
Du Pont de Nemours 2,8
TOTALT

Avkastning per månad (%)

FONDFAKTA

STARTDAG 2012-08-24 REVISOR Ernst & Young
PPM HANDEL Dagligen
FONDTYP Aktiefond FÖRVALTARE Erik Lidén
MARKNAD Sverige JÄMFÖRELSEINDEX MSCI USA 
ISIN-KOD SE0004751378 FÖRVARINGSINSTITUT Skandinaviska Enskilda Banken
FONDVALUTA SEK FAST ARVODE
FÖRVALTAT KAPITAL 83 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.

1,30%

Inside USA avancerade med hela 6,9 procent vilket var 1,3 procentenheter bättre 
än index. Resultatet i det amerikanska presidentvalet lyfte aktiemarknaden och 
sektorer som finans, råvaror och energi blev stora vinnare. Det gynnsamma 
månadsresultatet berodde främst på att närmare 50 procent av kapitalet var 
allokerat mot råvaru- och energibolag samtidigt som fonden lyckades undvika 
kursnedgångarna i sektorerna teknik och fastighet. Under månaden noterades en 
fortsatt försiktighet hos insiderkollektivet inte minst på grund av presidentvalet men 
också den eventuella räntehöjning i december som blir alltmer inprisad på 
marknaden. Flera av innehaven hade en stark månadsutveckling och det som gav 
störst bidrag till fondens avkastning var naturresursbolaget Freeport McMoran. 
Aktiekursen rusade med drygt 37 procent sedan bolagets underliggande tillgångar, 
med koppar och olja i spetsen, ökat kraftigt i värde.

Fonden är en aktivt förvaltad fond som investerar i amerikanska 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 amerikanska 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 USA Index som speglar 
utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden.
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