
Enter Sverige Pro
Månadsrapport september 2021

Månadsavkastning, efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

1,66% 5,61% 6,26% 6,39% 1,81% -0,18% 6,60% 2,00% -6,47% 25,45%

0,59% -6,39% -16,11% 8,92% 9,71% 2,32% 5,46% 4,97% 6,25% -7,62% 10,95% 4,36% 21,53%

7,06% 5,11% 0,84% 9,03% -4,33% 7,30% 0,07% -0,64% -0,04% 4,42% 3,61% 3,25% 41,02%

3,30% -0,40% -1,81% 1,98% 1,78% 0,07% 4,27% -0,20% -2,43% -7,55% -0,66% -6,81% -8,82%

0,95% 3,32% 2,24% 5,29% 0,88% -1,96% -3,86% -0,76% 5,63% 3,06% -3,14% -0,65% 10,98%

Utveckling, efter avgifter
YTD 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år Sedan start

Enter Sverige Pro 25,45% 34,20% 84,03% 122,01% 387,41% 404,04% 642,16%

Fondfakta
Förvaltare: Cecilia Persson och Sten 
Lindquist
Regelverk: Specialfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio 
Return)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,5% + 25% 
prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Mörkgrön (artikel 9)
Teckningskonto: 5851-10 158 84
ISIN: SE0000813925
Bloomberg: BBG000HGBYK6
Startdatum: 1999-11-30
Startkurs: 1000

Månadskommentar
September börsmånad har varit volatil och 
världens börser har fallit över lag. 
Nyhetsrapportering om kinesiska 
fastighetsbolaget Evergrande och dess (o)
förmåga att betala på utestående lån har 
satt marknaderna i gungning samtidigt som 
oro för stigande inflation åter tagit fart.

Enter Sverige Pro sjönk 6,47% under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex SIXPRX sjönk 6,21%.

Störst bidrag till avkastningen för Enter 
Sverige Pro kom från innehaven i 
medicinteknikbolaget Arjo och från 
Scandinavian Biogas. Störst negativ 
utveckling kom från innehaven i Addtech 
och fastighetsbolaget K2A. Arjo har fått ett 
godkännande av amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA för sin 
bensårsprodukt Woundexpress som hjälper 
till att läka bensår snabbare. I och med 
godkännandet kan produkten börja säljas 
på den amerikanska marknaden i början av 
nästa år. Scandinavian Biogas, som bland 
annat återvinner matrester till förnybar 
energi, gynnades av regeringens 
budgetförslag om ett långsiktigt stöd till 
biogasproduktion fram till år 2040. Under 
2022 utgår stödet till 500 mkr och ges för 

att underlätta en cirkulär ekonomi och ställa 
om till mer hållbar energi inom industri- och 
transportsektorn.

Under oktober månad kommer flertalet 
bolag att rapportera sina kvartalsrapporter 
för Q3. Inför dessa har vi i kontakter med 
bolagen diskuterat återhämtning efter 
pandemin, komponentbristen inom vissa 
sektorer samt ökade fraktkostnader. 

H&M rapporterade sin Q3-rapport som var 
mycket stark. Försäljningsutvecklingen var 
redan känd men marginalerna var starka 
och överträffade förväntningarna. Kortsiktigt 
påverkas H&M negativt av höga 
fraktkostnader och försenade leveranser 
men långsiktigt har effektiviseringsarbetet 
givit resultat. Onlineförsäljningen växer och 
kompletterar erbjudandet i butik. Bolaget 
ser positiv utveckling när länder öppnar upp 
och pandemirestriktionerna minskar.

Fonden har i september tagit en position i 
AstraZeneca som under månaden har 
rapporterat positiva resultat från en studie 
de genomför mot prostatacancer. De har 
även presenterat utmärkta data för sin 
bröstcancerkandidat Enhertu vid den stora 
cancerkongressen ESMO. 

Avkastning efter avgifter (5 år)
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Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Hennes & Mauritz

Scandinavian Biogas

Volvo AB B

AstraZeneca PLC

Climeon AB Class B

3,96 3,12 0,13

1,64 2,94 0,05

3,58 0,98 0,04

0,00 — 0,00

0,10 -37,06 -0,04

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Fastighets AB Balder

Addtech AB Class B

Atlas Copco AB A

K2A Knaust & Andersson

Hexagon AB Class B

4,24 -14,43 -0,63

4,09 -13,81 -0,58

5,04 -10,16 -0,52

3,57 -13,66 -0,50

5,32 -9,06 -0,49

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från 
placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens 
förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

17,29

20,51

ÙÙÙÙÙ

77,48

6,20

6,69

17,54

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 48,5

Sällanköpsvaror 10,5

Dagligvaror 4,5

Teknologi 9,7

Finans 3,2

Hälsovård 17,2

Material 1,8

Fastigheter 3,4

Utilities 1,3

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Arjo AB Class B

Troax Group AB A

Medicover AB Class B

Hexagon AB Class B

ABB Ltd

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Atlas Copco AB A

Afry AB B

Essity AB Class B

Hennes & Mauritz AB Class B

7,09

6,05

5,76

5,21

4,92

4,91

4,88

4,68

4,47

4,40

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct


