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Förvaltarkommentar  
 

År 2020 kommer gå till historien på grund av många orsaker. Trots ett 
globalt hot mot den mänskliga hälsan, som vi inte sett sen spanska sju-
kan för cirka 100 år sedan, steg Nasdaqbörsen med 49 procent, S&P 500 
indexet med 18 procent och i Sveriges var all-share index upp 13 procent. 
Anledningen till att vi fick se kraftiga börsuppgångar i de flesta delarna av 
världen, Europa undantaget, står att finna i massiva och snabba finans- och 
penningpolitiska program som initierades efter en störtdykning av ekono-
mierna globalt i mars och april. Indexen hade redan till sommaren åter-
hämtat sig till de nivåer de hade vid årsskiftet och under tidig höst notera-
des all time high.

Vinnande sektorer globalt har varit IT och media, vilket synts på Nasdaq-
börsen. Detta är bolag som gynnats av de nya vanor som vi både privat och 
yrkesmässigt behövt anpassa oss till. En tydlig förlorare under förra året var 
finanssektorn. Oror för ökade kreditförluster, tak på intjäningen med fort-
satt låga räntor och begränsningar i möjligheterna till utdelning borgade för 
det. 

December månads makrodata var något starkare i Europa än i november, 
trots en nedgång av nyregistrerade bilar med 12%. I Kina steg däremot 
bilregistreringarna med 12% och är nu högre än 2019. 

Nytt år innebär ofta ökad riskvilja men inte nödvändigtvis nya trender. 
Vissa av fjolårets vinnare kommer att fortsätta gynnas av ett bestående 
skifte i beteende och vissa kommer att få bestående problem. Kreativiteten 
i många företag för att anpassa sig har i många fall varit häpnadsväckande. 
Vaccinet mot Covid-19 kommer redan detta år att få betydande effekter på 
många företags intjäning.
                   PO Nilsson 

Våra förvaltare PO Nilsson och Torgny Prior

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.

Månadens graf visar hur våra hedgefonder utvecklats under 2020. Alla fonder hade en positiv utveckling under året, där 
hedgefonden Idea gick starkast med en uppgång på 10 procent. Våra hedgefonder har olika risknivåer där Yield har lägst risk 

och Idea högst risk. Samtliga fonder skapade goda riskjusterade avkastningar under 2020.
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Aktiefonden Sverige Aktiv A           Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist 

Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot verkstad- och byggbolag. Fonden har minskat exponeringen mot 
finansbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Gränges, Atlas Copco och Mycronic. Fonden har minskat i SEB och Nordea samt sålt 

innehaven i Industrivärden och Assa Abloy.           
               
Resultat: Andelsvärde per 2020-12-30 är 3 240,75kr

Fem största innehav:
Sandvik     6,9%
Novo Nordisk    7,0%
Volvo B     6,7%
Traton     5,4%
H&M B      4,4%

Största bidrag:
Gränges
Nordic Waterproofing
Sandvik
Nolato B
Traton

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri   42,5%
Bygg & Anläggning      8,2%
Finans      8,1%
Fastighet     7,9%
Råvaror        7,8%

          % sedan start 2012-10-01      % 2020                 % under december
Sverige Aktiv     +224,08              5,58                      1,17
OMXS GI    +197,53           14,56                      1,25

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   % 2020                % under december
Realinvest     +299,40       8,45                 1,06
OMXS GI     +147,46     14,56                   1,25

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  9,1%
John Mattson 6,6%
SCA B  6,2%
Klövern  6,0%
Stora Enso 5,8%

Fem största bidrag:
Klövern B
Stora Enso R
SCA B
UPM-Kymmene Oy
Maxfastigheter

Fem största sektorer:
Fastighet  45,6%
Skogsindustri  14,7%
Bygg & Anläggning 14,6% 
Telekommunikation              9,1%
Råvaror            3,8%         

Aktiefonden Realinvest A               Förvaltare: PO Nilsson

Realinvest har under månaden ökat exponeringen mot fastighets- och telekommunikationsbolag. På bolagsnivå har fonden 
ökat i Telia, John Mattsson, Klövern och NCC. Fonden har sålt innehaven i Norsk Hydro och SSAB.    

               
              
Resultat: Andelsvärde per 2020-12-30 är 3 994,02 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.
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Fem största innehav:
S&P Global Inc       2,2%
Parker Hannifin       2,1% 
Stanley Black & Decker      2,1%
Microsoft       1,9%
WW Grainger Inc      1,9%

Fem största bidrag:
Mercury Gen Corp
Halma Plc
Sysmex Corp
Spectris Plc
Old Republic Intl Co

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  20,2%   
Verkstadsindustri  13,7%
Läkemedel    9,5%
Kemi     8,0%
IT Bolag     5,9%

Aktiefonden Smart Global                Förvaltare: Martin Lindqvist 

Smart Global under månaden erhållit utdelningar från bland annat Pepsi Company, Kimbery & Clark, Nike, Automatic Data 
Processing och Illinois Tool Works.           

              
Resultat: Andelsvärde per 2020-12-30 är 1 337,93 kr

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     % 2020                                   % under december
Smart Global    +33,79        -2,68                   -1,99
MSCI World NR SEK   +41,37             1,68                                    0,13 
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Aktiefonden Evolve A            Förvaltare: Martin Lindqvist & Jonas Skilje

Evolve har under månaden ökat exponering mot mjukvarubolag. En intressant utveckling som vi positionerat portföljen mot 
är företagens minskade investeringar i materiella tillgångar till förmån för ökande investeringar mot immateriella tillgångar 

såsom forskning och utveckling. Detta är en trend som pågått under lång tid, men som nått nya nivåer under pandemiåret 2020. 
Här positionerar vi oss bland annat genom Oxford Instruments som säljer högteknologiska mätinstrument till laboratorier såväl 
som Judges Scientific med en rad marknadsledande produkter inom avancerad forskningsutrustning.     
             Resultat: 
Andelsvärde per 2020-12-30 är 1 301,82 kr

          % sedan start 2020-06-01    % 2020                      % under december
Evolve     +30,18       30,18                    8,52
MSCI Europe Small Cap NR   +19,31          19,31                                 4,11

Fem största innehav:
Ratos B        4,5%
Exsitec Holding       4,2% 
Ponsse Oyj       4,1% 
Mycronic       4,1%
Pricer B        4,0%

Fem största sektorer:
IT Bolag   18,0%   
Verkstadsindustri  17,4%
Hälsovård  13,6%
Teknologi  12,1%
Medicinsk Teknik      6,3%

Fem största bidrag:
Thunderful Group
Fasadgruppen
IVU Traffic Tech
Etteplan Oyj
Dotdigital Group

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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Fem största aktieinnehaven:
Novo Nordisk     7,9%
Skanska B     5,0%
Traton      4,8%
Volvo B      4,4%
H&M B         4,4%

Fem största bidrag:
Gränges 
Nordic Waterproofing
Nolato B
Volkswagen Vzo
Traton

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  34,2%
Bygg & Anläggning     8,9%
Läkemedel    8,5%
Fastighet    8,4%
Konsumentvaror    6,1%

Specialfonden Idea A          Förvaltare: Torgny Prior & Martin Lindqvist

Idea har under månaden ökat exponeringen mot verkstadsbolag samt minskat exponeringen mot finansbolag. På bolagsnivå har 
fonden ökat i Gränges och Essity samt minskat i H&M, Nordea och Handelsbanken. Fonden har sålt innehaven i Nibe, Nordea, 

AstraZeneca och Novartis.  Nettoexponeringen mot aktier per sista december var +88,9 procent.

       % sedan start 2006-01-01                      % 2020                        % under december
Idea               +302,89          10,09                  0,61    
Idea visas netto efter samtliga avgifter, inklusive prestationsbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

 Resultat: Andelsvärde per 2020-12-30 är 3 331,69 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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Hedgefonden Yield                Förvaltare: PO Nilsson

Y  ield har under månaden erhållit positivt bidrag bland annat på grund av att fonden var med vid börsintroduktionen av två 
bolag under december, Thunderful Group och Fasadgruppen. Övriga bidrag kom från Sagax D och Bonesupport Holding.  

Negativt bidrag kom från innehav i Nordea, AstraZeneca och Telia. Fonden har avvecklat positioner i bland annat Thunderful 
Group, Fasadgruppen, AstraZeneca, Castellum, Bilia och Essity.        
              
Resultat: Andelsvärde per 2020-12-30 är 1 191,60 kr

     % sedan start 2002-12-02                    % 2020                                    % under december
 Yield          +91,19       2,07        0,15                                                    
 SSVX 30 dagar    +21,70           -0,15      -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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