Oktober 2020 Daglig uppdatering finns på priornilsson.se

Förvaltarkommentar
Efter sex månader i rad med uppgång på börsen blev oktober en negativ
börsmånad med en nedgång på ca 6 procent. Nedgången föranleddes till
största delen av en stor ökning av Corona-fall runt om i världen. Land efter
land begränsar nu folksamlingar och inför utegångsförbud för att inte
överbelasta sjukvården. Vi kommer att få se liknande åtgärder var gång
smittotalen stiger fram till dess ett vaccin godkänts.
Även oron inför det amerikanska valet den 3 november ökade osäkerheten i
marknaden.
Efter ett sammantaget starkt utfall av rapporterna för tredje kvartalet får
man nog utse Volvos rapport som den starkaste. Bolaget visade bra marginaler och har nu en urstark balansräkning som nästa år kan rendera en stor
utdelning. Verkstadsbolagen överraskade överlag med starka rapporter där
omsättningen kom in i linje med förväntningarna och en god kostnadskontroll där bland annat mindre utgifter för resor bland annat bidrog att hålla
uppe marginalerna.
Våra förvaltare PO Nilsson och Torgny Prior

Inga av sektorerna överraskade negativt i sina rapporter. T.ex. bankerna
levererade ett räntenetto i linje med förväntningarna och ett sammantaget
starkt resultat. Emellertid föll inte bankernas rapporter investerarna i smaken trots P/E-tal under 10 och P/B-tal på under 1.
Utfallet för börsen kommande månader styrs helt av vilka åtgärder politikerna genomför för att minska smittspridningen. Den positiva skillnaden
mot mars i år är att centralbankerna är aktiva på räntemarknaden vilket
minskar sannolikheten för att räntemarknaden tvärstannar igen.
									
									
							PO Nilsson

M

ånadens graf visar hur fonden PriorNilsson Idea har utvecklats de senaste 3 åren jämfört med indexet MSCI Sweden. Fonden
har gått upp med 23,9 procent jämfört med MSCI Sweden som är upp 10,7 procent. Fonden Idea har haft en lägre risk med en
standardavvikelse på 8,79 och MSCI Sweden har haft en standardavvikelse på 16,28 under samma period

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.
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Aktiefonden Sverige Aktiv

S

				

Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist

verige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag. Fonden har minskat exponeringen mot konsumentbolag
och finansbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Sandvik, SKF, Nolato, AAK och Boliden samt minskat i Assa Abloy, Hexpol,
Handelsbanken och Skanska. Fonden har sålt innehaven i Beijer & Alma och Essity.						
														
Resultat: Andelsvärde per 2020-10-31 är 2 817,68 kr
				
% sedan start 2012-10-01
Sverige Aktiv 				+181,77		
OMXS GI				+163,94 		

% i år
-8,20
1,62

% under oktober
-5,50
-5,96

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 utdelning.

Fem största innehav:
Volvo B			
Novo Nordisk		
H&M B 		
Sandvik			
Traton			

7,2%
7,1%
6,1%
6,0%
4,7%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri		
Bygg & Anläggning
Finans			
Konsumentvaror		
Råvaror		

36,7%
9,5%
8,1%
7,6%
7,5%

Största bidrag:
Besqab
AAK
Volvo B
Beijer & Alma B
Ericsson B

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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Aktiefonden Realinvest 							

R

Förvaltare: PO Nilsson

ealinvest har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat i Telia, Corem
Property och Fabege samt minskat i Klövern, Lundin Mining, SSAB och Skanska. Nytt innehav i fonden är Pandox.		
															
														
Resultat: Andelsvärde per 2020-10-31 är 3 536,22 kr
				
% sedan start 2013-09-02		
Realinvest 				
+253,62			
OMXS GI 		 		+119,53			

% i år
-3,98
1,62

		
		

% under oktober
-5,62
-5,96

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 utdelning. 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		
9,4%
SCA B		
6,7%
John Mattson
6,1%
Stora Enso
5,6%
SHB		
4,8%

Fem största sektorer:
Fastighet		41,3%
Bygg & Anläggning
15,7%
Skogsindustri		
13,9%
Finans		
5,5%
Råvaror			
3,3%

Fem största bidrag:
Besqab
Lundin Mining
Atrium Ljungberg
Adapteo
Norsk Hydro

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.
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Aktiefonden Smart Global						

S

Förvaltare: Martin Lindqvist

mart Global har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Pentair, CVS Health, Spectric, Accenture och Sysco
Corp. Xilinx Inc har stått för det största bidraget till avkastningen efter ett förslag om samgående med AMD. 			
														
Resultat: Andelsvärde per 2020-10-31 är 1 307,77 kr

				
% sedan start 2017-03-01
Smart Global				+30,78 		
MSCI World NR SEK			 +30,32
		

Fem största innehav:
S&P Global Inc		
Stanley Black & Decker
Pentair Plc		
Abbott Laboratories
Microsoft		

2,4%
2,2%
1,9%		
1,9%
1,9%

% i år
- 4,87
- 6,26

Fem största sektorer:
Konsumentvaror		
20,9%
Verkstadsindustri		
12,2%
Läkemedel		 10,7%
Kemi			
6,3%
Finans			
4,7%

% under oktober
-2,53
-3,60

Fem största bidrag:
Xilinx Inc
Stanley Black & Decker
Chubb Ltd
Automatic Data
Pentair Plc

Placeringsinriktning:
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad förvaltning 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.
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Aktiefonden Evolve						

Förvaltare: Martin Lindqvist & Jonas Skilje
volve har under månaden fortsatt bygga upp sin exponering mot det attraktiva tillväxtområdet djurmedicin som nu utgör
ungefär 8% av fonden. På bolagsnivå har fonden ökat Fenix Outdoor, Mycronic, Dotdigital och Know IT. Fonden har sålt
innehaven i Enea, Resurs Bank, Vitrolife och Oxford Instruments. Nya innehav i fonden är Gränges, Ratos och Ponesse Oyj, som
är en finsk skogsmaskintillverkare. 												
															
														
Resultat: Andelsvärde per 2020-10-31 är 1 115,38 kr

E

				
% sedan start 2020-06-01
Evolve					+11,58 		
MSCI Europe Small Cap NR 		 + 0,91
		

% i år
+11,58
+ 0,91

Fem största innehav:
Fenix Outdoor		
Mycronic		
Ratos			
Dotdigital Group		
Vetoquinol SA		

19,3%
17,0%
11,4%
10,1%
6,0%

5,7%
4,5%
4,2%
4,2%
4,1%

Fem största sektorer:
IT Bolag			
Verkstadsindustri		
Hälsovård		
Telekommunikation
Konsumentvaror

% under oktober
-2,01
-5,55

Fem största bidrag:
Know IT
Vetoquinol SA
Besqab
Pricer B
Judges Scientific Plc

Placeringsinriktning:
Fonden har mandat att investera i små och medelstora bolag i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag. Mikrobolag
tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk
och som tror på tillväxt i Europa.
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Specialfonden Idea 					

Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist
dea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag och råvarubolag samt minskat exponeringen mot
telekommunikationsbolag. På bolagsnivå har fonden ökat Volvo, SKF, AAK samt minskat i Assa Abloy och Telia. Nya innehav
i fonden är Daimler AG och Volkswagen. Fonden har sålt innehaven i Klövern, Wihlborgs, Bonava, Alfa Laval och Otis Corp.
Nettoexponeringen mot aktier per sista oktober var +81,5 procent.

I

Resultat: Andelsvärde per 2020-10-31 är 3 018,15 kr
			
Idea 			

% sedan start 2006-01-01
+264,97			

% i år
-0,27

		

% under oktober
-5,65				

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

Fem största aktieinnehaven:
Novo Nordisk		
8,6%
Hennes & Mauritz B
5,7%
Skanska B		
5,1%
Volvo B			
4,6%
Traton			
3,9%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri		
Läkemedel		
Bygg & Anläggning
Fastighet		
Konsumentvaror		

29,3%
9,9%
8,6%
8,2%
7,2%

Fem största bidrag:
Alphabet A
Besqab
AAK
Ericsson B
Beijer & Alma B

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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Hedgefonden Yield 								

Y

Förvaltare: PO Nilsson

ield har under månaden erhållit positivt bidrag från bland annat innehav i Fabege, Embracer, Nordea och Boliden. Negativt
bidrag kom från innehav i Coor, Telia, Akelius D och Fastpartner D. Fonden har avvecklat positioner i bland annat Boliden,
Sandvik, Avanza, Embracer, Fabege och Nordea under oktober. 								
															
															
Resultat: Andelsvärde per 2020-10-31 är 1 178,38 kr

				
% sedan start 2002-12-02
Yield 				
+89,07
SSVX 30 dagar				
+21,73		

		

% i år
% under oktober
0,94 			
-0,46
-0,14 			
-0,02

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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