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Förvaltarkommentar  
 

Efter en tveksam start i april blev facit för månaden en uppgång med över 
8% för Stockholmsbörsen.

Den kraftiga rekylen har sin grund i att kurvorna på antalet smittade i flera 
länder börjat plana ut samt att antalet avlidna minskar i flertalet länder. Fler 
än 95 olika vaccin är under utveckling runt om i världen. Dessutom har vi 
sett massiva åtgärder från centralbankerna och stora finansiella stödpaket  i 
de flesta länder. 

Bolagsresultaten som rapporterats för det första kvartalet har också haft 
en positiv påverkan på börsen. Resultatförväntningarna hade justerats ned 
ordentligt inför att rapporterna skulle presenteras. Men eftersom januari 
och februari 2020 varit väldigt lönsamma månader för många bolag blev 
utfallet, trots en sämre avslutning av mars månad, i linje med eller bättre 
än prognoserna. Efter rappoerterna är de preliminära siffrorna för vinstut-
vecklingen till dags dato upp 10% för 2020 och 6% för 2021 från de tidi-
gare nedreviderade siffrorna.  Sammantaget är vinstprognoserna 2020 för 
Europa ner 24% och för USA ner 18% för att sedan vända upp kraftigt 2021 
med 37% för Europa och 26% för USA. För de svenska börsbolagen är det 
liknande siffror och i många verkstadsföretag ser vinsterna ut att ligga på 
2019 års nivå redan 2021. Anledningen till denna optimism är bl.a. tillverk-
ningsdata (PMI) från Kina stigit snabbt efter att landet öppnades och ligger 
på nivåer som innan Covid-19 utbrottet. 

Land efter land har nu satt datum för när de öppnar upp igen vilket gör, om 
allt löper på, att man lättare kan börja beräkna effekterna. Med t. ex 30 mil-
joner amerikaner som söker arbetsstöd och stora arbetslöshetstal i övriga 
välden till följd av konkursade bolag finns det stora risker att räkna rejält fel 
på bolagens vinstprognoser. Tillväxten kommer men….
          
       PO Nilsson 

Våra förvaltare Torgny Prior och PO Nilsson

Månadens graf visar hur fonden PriorNilsson Realinvest har utvecklats de senaste 12 månaderna jämfört med indexet för 
Stockholmsbörsen. Fonden har gått upp med 8,4 procent jämfört med index som är ned 1,2 procent under period med stora 

kursrörelser både upp och ned.
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Aktiefonden Sverige Aktiv            Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist 

Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot konsumentbolag och telekommunikationsbolag samt minskat 
exponeringen mot finansbolag och fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Skanska, Hennes Mauritz, Assa Abloy och 

Ericsson samt minskat i SEB, Nordea, Klövern och Wihlborg. Fonden har sålt innehaven i Swedbank, Platzer, Bonava, Atlas Copco 
och Industrivärden.             
Resultat: Andelsvärde per 2020-04-30 är 2648,31 kr

Fem största innehav:
Skanska B    7,7%
Novo Nordisk    7,4%
Hennes Mauritz B   6,5%
Volvo B     6,1%
Assa Abloy    5,4%

Största bidrag:
Skanska
SEB A
Hennes Mauritz B
Hexpol B
Nordea Bank

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri   23,1%
Bygg & Anläggning    15,1%
Fastighet   11,7%
Finans    11,5%
Konsumentvaror     9,3%

          % sedan start 2012-10-01 % i år 2020               % under april 2020
Sverige Aktiv     +164,83       -13,72                 6,66
OMXS GI    +130,94          -11,08                       8,38

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 april 2020
Realinvest     +226,48      -11,36                4,95
OMXS GI     +  92,08      -11,08                  8,38

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  7,3%
SCA B  6,8%
John Mattson 6,8%
Stora Enso 5,5%
Corem Prop B 4,3%

Fem största bidrag:
Stora Enso R
Skistar
Skanska
John Mattson
SCA B

Fem största sektorer:
Fastighet  39,5%
Bygg & Anläggning 14,0% 
Skogsindustri  13,2%
Telekommunikation    7,3%
Tjänsteföretag    3,6%
    

Aktiefonden Realinvest               Förvaltare: PO Nilsson

Realinvest har under månaden endast gjort små justeringar i exponeringen mot de olika sektorerna. På bolagsnivå har fonden 
ökat i Fabege och Klövern. Fonden har minskat i SCA, NCC, Castellum och Kungsleden samt sålt innehavet i Heba.  

               
               
Resultat: Andelsvärde per 2020-04-30 är 3 264,77 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 bland annat från innehav i Skistar och Alimak. Negativt bidrag kom från Telia 
och från en kort position i SKF. Fonden har under månaden även erhållit positivt bidrag från den återhämtning som skett 

i prissättningen för krediter under april vilket gynnat våra positioner i Akelius D och Fastpartner D.    
               
               
Resultat: Andelsvärde per 2020-04-30 är 1 140,90 kr

     % sedan start 2002-12-02                % i år 2020                  % under april 2020
 Yield          +83,06      -2,27       1,40                                                     
 SSVX 30 dagar    +21,80           -0,08     -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     8,2%
Skanska B     6,9%
Hennes Mauritz B    5,2%
Nolato B      2,6%
Klövern      2,5%

Fem största bidrag:
Skanska B
Hennes Mauritz B
Facebook
Nolato B
Loomis

Fem största sektorer:
Fastighet  14,6%
Bygg & Anläggning   10,7%
Verkstadsindustri    9,0%
Läkemedel    8,9%
Konsumentvaror    6,3%

Specialfonden Idea           Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist

Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag, byggbolag och konsumentbolag samt minskat exponeringen 
mot fastighetsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen i Assa Abloy, Traton, Skanska, Hennes Mauritz och Ericsson. 

Fonden har minskat innehaven i Klövern och Diös samt sålt innehaven i Swedbank, NCC, Platzer, Entra, YIT, Trianon och ICA. 
Nettoexponeringen mot aktier per sista april var + 55,5 procent.

       % sedan start 2006-01-01                 % i år 2020     % under april 2020
Idea               +247,38         -5,08              3,36    
Idea visas netto efter samtliga avgifter, inklusive prestationsbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

 Resultat: Andelsvärde per 2020-04-30 är 2 872,64 kr

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:
Leggett & Platt        1,8%
S&P Global Inc       1,8%
Abbott Laboratories      1,7% 
Roper Technologies      1,7% 
Unilever Nv-Cva       1,5% 

Fem största bidrag:
Leggett & Platt
Sysco Corp
S&P Global Inc
Ecolab Inc
Parker Hannifin

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  22,0%   
Verkstadsindustri  10,6%
Läkemedel    9,5%
Finans     5,7%
Kemi     5,2%

Aktiefonden Smart Global                Förvaltare: Martin Lindqvist 

Smart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Nestle, Procter & Gamble, Abbive, Accenture och 
Colgate-Palmolive. Fonden har avyttrat innehav i Hermes, EssilorLuxottica och Rotork efter utdelningssänkningar.  

              
Resultat: Andelsvärde per 2020-04-30 är 1 289,14 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 april 2020
Smart Global    +28,96       - 6,20                     6,15
MSCI World NR SEK   +27,03          - 8,63                                   9,35
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