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Förvaltarkommentar  
 

Även om februari månad startade väldigt positivt tack vare en skapligt god 
rapportperiod för det sista kvartalet 2019 så faller det helt i glömska av Co-
ronaviruset. Reaktionen på de finansiella marknaderna lät dröja på sig ett 
tag trots att man visste att det skulle få rätt betydande effekt på flera företag. 

Startskottet till den stora oron som råder just nu är sannolikt de plötsligt 
funna Coronafallen i norra Italien. Det tolkades som att man inte längre 
kunde begränsa effekterna av utbrottet till en region utan att detta skulle få 
mera långtgående effekter än vad man  tidigare trott. 

Den omedelbara effekten blev att förvaltare drog ner risknivån genom 
att minska andelen aktier. Detta påverkade alla sektorer. Många drog ner 
aktieandelen genom att sälja terminer i steg ett och då drabbades även bolag 
som påverkas väldigt lite av Corona. Steg två är att man därefter tittar på 
hur bolagen  påverkas och då kommer operatörer och fastighetsbolagen att 
drabbas betydligt mindre än till exempel flygbolag och hotellverskamhet.

Effekterna av detta är väldigt svåra att bedöma idag men många företag 
kommer att få problem med likviditet.  Detta kan leda till uppsägningar 
och konkurser som därmed får följdeffekter som lägre konsumtion och 
högre kreditförluster än väntat. Slutsatsen är att man får lägga det ekono-
miska pusslet löpande varefter information inkommer om hur företag och 
enskilda individer beter sig.
         
      PO Nilsson 

Våra förvaltare Torgny Prior och PO Nilsson

Månadens graf visar hur fonden Smart Global har utvecklats de tre första åren som fonden har funnits. Fonden förvaltas enligt 
en så kallad Smart Beta-modell, inriktad på bolag som kan uppvisa minst 15 år av ökande utdelning. Fonden startades i mars       

2017.
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Aktiefonden Sverige Aktiv            Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist 

Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot 
fastighetsbolag och konsumentvarubolag. På bolagsnivå har fonden ökat i  Skanska, Nordea, Assa Abloy, Novo Nordisk samt 

minskat i Klövern, Essity och Hexpol.            
              
Resultat: Andelsvärde per 2020-02-29 är 2 950,01 kr

Fem största innehav:
Skanska B    7,0%
Novo Nordisk    6,5%
SEB A     5,2%
Nordea     5,2%
Essity B     5,1%

Största bidrag:
Nordic Waterproofing
SHB A
Harvia Oyj
Nyfosa Fastigheter

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri   20,6%
Finans    17,1%
Bygg & Anläggning    16,4%
Fastighet   16,1%
Läkemedel     6,5%

          % sedan start 2012-10-01 % i år 2020               % under februari 2020
Sverige Aktiv     +195,00       -3,89                 -6,10
OMXS GI    +144,52          -5,85                      -7,00

Siffrorna visas netto efter avdrag för alla avgifter beräknat som att man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsens utveck-
ling inklusive utdelning. 

Placeringsinriktning: 
Fonden är en aktiefond med inriktning mot Sverige och får placera medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper 
utgivna av svenska bolag eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad i Sverige. Placering kan dessutom, 
till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de 
övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad inom Norden.
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       % sedan start 2013-09-02  % i år 2020            % under februari 2020
Realinvest     +251,83      -4,47               -6,35
OMXS GI     +103,37      -5,85                 -7,00

Siffrorna visas netto efter avdrag för alla avgifter beräknat som att man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsens utveckling inklusive utdel-
ning.  OMXS GI är inte ett optimalt index för den här fonden men vi väljer att visa det för att ge en indikation.

Fem största innehav:
Telia  9,7%
SCA B  8,5%
John Mattson 6,4%
Stora Enso 4,9%
Entra  4,3%

Fem största bidrag:
Train Alliance
SHB A
Stockman Oyj
NCC B
Diös

Fem största sektorer:
Fastighet  31,8%
Skogsindustri  14,2%
Bygg & Anläggning 12,2% 
Telekommunikation    9,7%
Konsumentvaror    3,6%
    

Aktiefonden Realinvest               Förvaltare: PO Nilsson

Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot råvarubolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot 
fastighetsbolag.  På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden, Bonava och Stora Enso samt köpt Skistar som är nytt innehav i 

fonden. Fonden har minskat i Klövern, John Mattsson och Corem samt sålt innehavet i Balder.     
               
Resultat: Andelsvärde per 2020-02-29 är 3 518,30 kr
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Placeringsinriktning: 
Fonden får placera sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska 
dock ha fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, 
råvaruindustrin samt kraftindustrin.



Hedgefonden Yield                Förvaltare: PO Nilsson

Y  ield har under månaden erhållit positivt bidrag från bland annat från Train Alliance som tecknades vid introduktionen. Bolaget 
bygger järnvägsfaciliteter, verkstäder, logistikområden och uppställningskapacitet. Fonden erhöll även positiva bidrag från  

SHB och Catena. Negativt bidrag kom från bland annat Skistar som är en ny position i fonden.     
               
               
Resultat: Andelsvärde per 2020-02-29 är 1 166,71 kr

     % sedan start 2002-12-02                % i år 2020                  % under februari 2020
 Yield          +87,20      -0,06      -0,15                                                     
 SSVX 30 dagar    +21,83           -0,05     -0,01           
  

Yield visas netto efter samtliga avgifter, inklusive prestationsbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

Placeringsinriktning: 
Fonden är en aktivt förvaltad hedgefond. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, 
penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I 
fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning.
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Fem största aktieinnehaven:
Novo Nordisk     6,5%
Skanska B     5,5%
Klövern B     3,2%
Nolato B      2,3%
Essity B      2,4%

Fem största bidrag:
Nordic Waterprooring
Industrivärden C
Train Alliance
Musti Group Oy
NCC B

Fem största sektorer:
Fastighet  13,8%
Bygg & Anläggning   10,1%
Läkemedel    6,9%
Finans     6,0%
Verkstadsindustri    4,9%

Specialfonden Idea           Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist

Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag och byggbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag 
och konsumentbolag. På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Novo Nordisk, Peab och Nolato. Fonden har minskat 

innehaven i Klövern, Diös, Essity och Hexpol samt sålt innehaven i Musti Group, NCC och Trelleborg. Nettoexponeringen mot 
aktier per sista februari var +27,5%.

       % sedan start 2006-01-01                 % i år 2020     % under februari 2020
Idea               +265,22         -0,20              -1,61    
Idea visas netto efter samtliga avgifter, inklusive prestationsbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

 Resultat: Andelsvärde per 2020-02-29 är 3 020,19kr

Placeringsinriktning: 
Fonden är en aktivt förvaltad hedge-/specialfond med lång/kort strategi. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade 
fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten 
för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Fonden kan äga max 
30% av ett bolags kapital eller röster. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier 
i kombination med blankning dvs. försäljning av inlånade aktier.
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Fem största innehav:
Chubb Ltd       1,6% 
LÓreal        1,5% 
Equity Lifestyle Pro      1,5%
Coca Cola Co       1,5% 
S&P Global Inc        1,5%

Fem största bidrag:
Abbvie Inc
Spectris Plc
Coloplast B
Alcon Inc Chf
Cardinal Health

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  21,8%   
Verkstadsindustri  12,0%
Läkemedel    9,2%
Finans     6,8%
Fastighet    5,9%

Aktiefonden Smart Global                Förvaltare: Martin Lindqvist 

Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat McDonalds, Nike, Lawson, Johson & Johnson, 3M och 
Microsoft.               

              
Resultat: Andelsvärde per 2020-02-29 är 1 312,34 kr

Fondernas värde kan variera kraftigt på grund av fondernas sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Att en 
fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i 
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och 
informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under ”Bli kund/Blanketter och informationsmaterial” eller skicka efter 

dem kostnadsfritt via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.

Placeringsinriktning:
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvalt-
ning som syftar till att identifiera och välja ut bolag globalt med lång historik av stigande utdelning per aktie. Fonden investerar 
normalt i 80-120 stora och medelstora bolag som har en historik av minst 15 år med stigande utdelning per aktie. 

          % sedan start 2017-03-01 % i år 2020               % under februari 2020
Smart Global    +31,23       -4,54                    -6,93
MSCI World NR SEK   +31,02          -5,76                       -7,92
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