MÅNADSKOMMENTAR - JANUARI 2017
Inside Australia hade under månaden en värdeutveckling på +0,8 procent vilket
var drygt 0,2 procentenheter bättre än index. Insiders fortsätter att öka sina
innehav på den australiensiska aktiemarknaden och i januari uppgick köpandelen
till höga 82 procent. Aktiemarknaden har de senaste tolv månaderna stigit med 12
procent och att insiders köper på högre kursnivåer är givetvis ett gott tecken för en
fortsatt börsuppgång. En sektor där insiders har ökat de senaste månaderna är
råvaror – vilket resulterat i att fonden fortsätter ha en övervikt mot just råvarubolag.
Under månaden utvecklades de råvarurelaterade innehaven starkast, medan
fondens hälsovårdsaktier gick åt motsatt riktning och höll tillbaka resultatet. Främst
bidrog ståltillverkaren Bluescope Steel som klättrade med 21 procent sedan
bolaget annonserat en uppjustering i sina vinstprognoser för det kommande
halvåret.
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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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Hälsovård (25,6%)
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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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