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Förvaltarkommentar

”Higher for longer” är det mycket tydliga budskapet från USA:s cen-
tralbanksordförande Jerome Powell i samband med mötet i Jackson 
Hole. Aktiemarknaden hade inte förväntat sig detta tydliga uttalande 
till skillnad från kreditmarknaden som redan låg med mer hökaktig 
vy. 

Budskapet är tydligt att man kommer att acceptera en period med 
tuffare tider för konsumenten och en hel del bolag. Den i Feds ögon 
alltför starka arbetsmarknaden måste kylas av för att man ska få bukt 
med lönestegringarna.

Marknaden utesluter inte längre att deras styrränta kommer att ligga 
runt 4 procent under en tid. Aktier som är konsumentrelaterade och 
fastighetssektorn som redan tidigare under året haft det motigt fick 
återigen ny fart nedåt. Få är undantagen i dessa sektorer då mark-
naden har en förkärlek att sälja i bunt.

Energi är den andra stora negativa faktorn under månaden som 
hamnade väldigt i fokus. Ytterligare oro kring gassituationen i Europa 
samt att Ringhals 4 fått problem efter uppehåll är bara några faktorer 
som skrämmer bort placerare från bolag med kort elhedging eller 
stort el beroende. Vi får ställa våra förhoppningar till är att politikerna 
faktiskt tar beslut som kan ta bort de värsta effekterna för köparna av 
el. Marginalprissättningen är t ex  en väldigt dysfunktionell metod 
som måste åtgärdas då priset inte alls reflekterar den efterfrågan som 
finns i relation till utbudet. 

Osäkerheten för konsumenterna är väldigt stor just nu och det 
kommer dagligen tecken på att vissa produkter har i princip noll i 
efterfrågan. Att konsumenten anpassar sig vet vi, men svaret på hur 
och när är frågan. Till dess får man förvänta sig en volatil och stökig 
aktiemarknad.

       PO Nilsson
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           % sedan start 2012-10-01      % 2022                     % under augusti
Sverige Aktiv A      230,72         -21,95               -6,40
OMXS GI      212,64        -24,64               -7,22

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsen utveckling ink. utdelning. 

Fem största innehav:
Volvo    8,8%
Novo Nordisk  8,2%
Atlas Copco B  7,8%
SHB A   6,7%
Sandvik   6,0%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  38,0%
Finans   15,0%
Konsumentvaror    9,5%
Fastighet    9,0%
Bygg & Anläggning   8,6%

Största bidrag:
Alleima
Tele2 B

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

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 föremål för handel på sådan marknad i Sverige. Placering kan dessutom, till högst tio pro-
cent 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.

Aktiefonden Sverige Aktiv A
Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och minskat exponeringen mot verkstadsbo-
lag. På bolagsnivå har fonden ökat i SHB, Avanza, Nordea och H&M. Fonden har minskat i Atlas Copco, Sandvik, 
Hexpol och Gränges samt sålt av innehaven i Alleima och Tele2.
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       % sedan start 2013-09-02     % 2022  % under augusti
Realinvest A    301,73         -26,31           -3,73

OMXS GI    160,03         -24,64           -7,22 

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsens utveckling ink. utdelning. 

Fem största innehav:
Castellum  6,7%
Corem Prop B                 6,3%
SCA B   6,2%
Nyfosa Fastigheter 5,0%
Telia   4,9%

Fem största sektorer:
Fastighet  52,0%
Skogsindustri  12,0%
Bygg & Anläggning   8,6%
Råvaror     6,8%
Investmentbolag    5,8%

Största bidrag:
SCA B
UPM-Kymmene Oy
Catella B
Boliden
Iberdrola Sa

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.

Aktiefonden Realinvest A
Realinvest har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat i 
Castellum, Corem Property, Lundbergs, Pandox och Boliden. Fonden har minskat i Diös och Balder.
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     % sedan start 2017-03-01    % 2022      % under augusti
Smart Global     75,93       -2,12               -0,58 
MSCI World NR SEK    83,32    -3,44               -0,06

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. MSCI Wolrd NR SEK visar den globala börsens utveckling ink. 
utdelning. 

Fem största innehav:
Novo Nordisk  2,8%
Abbvie Inc  2,6%
S&P Global Inc  2,5%
Microsoft  2,5%
Carlisle Cos Inc  2,3%

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  19,1%
Läkemedel  13,5%
Verkstadsindustri  11,7%
Kemi     6,8%
IT Bolag     6,0%

Fem största bidrag:
Automatic Data
Carlisle Cos Inc
RPM International
WW Grainger Inc
AIR Prods&Chem
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Placeringsinriktning:
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad för-
valtning som syftar till att identifiera och välja ut bolag med lång historik av stigande utdelning per aktie. Fonden investerar 
normalt i 80-120 stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie.

Aktiefonden Smart Global
Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Halma, Accenture, Novo Nordisk och Procter & 
Gamble.
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     % sedan start 2020-06-01              % 2022     % under augusti
Evolve A      46,21        -24,65               -6,70        
MSCI Europe Small Cap NR   23,32   -18,53               -4,27

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens staret. OMXS GI visar den svenska börsen utveckling ink. utdelning. 

Fem största innehav:
CVS Group Plc  5,3%
Profoto Holding  5,3%
Ergomed Plc  5,1%
Focusrite Plc  4,5%
Elopak Asa  4,4%
   

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  18,7%
Hälsovård  15,9%
IT Bolag   12,8%
Konsumentvaror  11,7%
Läkemedel    8,1%

Största bidrag:
Elopak Asa
CVS Group Plc
Virbac SA
Stille
Addnode B
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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.

Aktiefonden Evolve A
Evolve har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. Fonden har ökat i OEM International, 
Svolder, IVU Traffic, PVA Tepla och Biotage Fonden har köpt in Addnode och Mensch und Maschine som nya inne-
hav. Fonden har minskat i Keywords Studios samt sålt innehaven i Netcompany Group och Garo. 
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    % sedan start 2006-01-01     % 2022  % under augusti
Idea A     325,97           -15,57            -2,90

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

Fem största innehav:
Novo Nordisk                 9,6%
Volvo B   4,5%
Atlas Copco B  4,2%
Alphabet A  4,2%
Microsoft  4,0%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  24,5%
Bygg & Anläggning 10,4%
Läkemedel    9,6%
IT Bolag     8,2%
Finans     8,0%

Fem största bidrag:
OMX säljterminer
Nordic Waterproofing
Sampo A
SSAB B
Carrier Global
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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. Tyngdpunk-
ten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Fonden är en 
aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning dvs. försäljning av 
inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Fonden placerar i aktier över hela världen 
men tyngdpunkten ligger i Sverige och till övervägande del de nordiska länder.

Hedgefonden Idea A
Idea har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat i Novo 
Nordisk, SHB och H&M. Fonden har minskat i Sampo samt sålt innehavet i Alleima. Nettoexponeringen mot aktier 
per sista augusti var + 49,7 procent.
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    % sedan start 2002-12-02          % 2022  % under augusti
Yield     94,83              -1,42            0,40

SSVX 30     21,54               0,05             0,06

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 
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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 fond-
en kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning. 

Hedgefonden Yield
Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från innehav i Lundbergs, Alleima och korta positioner i Scandic 
Hotels, Epiroc. Negativt bidrag kom från Corem Property, Creades, Creaspac och Industrivärden. Fonden har av-
vecklat positioner i bland annat Scandi Standard, Astrazeneca och Securitas.
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            % sedan start 2019-12-01           % 2022  % under augusti
Balans        7,46               -6,49            -0,79

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

Placeringsinriktning:
Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda 
investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att 
allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

Hedgefonden Balans
PriorNilsson Balans är en fond i fond som investerar i våra två hedgefonder. Balans innehav består till cirka 70 
procent av PriorNilsson Yield och cirka 30 procent PriorNilsson Idea. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda 
investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk 
genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

 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 informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial 

med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.


