
Enter Select A
Månadsrapport november 2021

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

2021

2020

2019

2018

2017

1,17% 3,44% 7,69% 4,27% 2,35% 0,25% 5,74% -0,62% -5,78% 4,65% 1,58% 26,90%

0,52% -7,57% -14,78% 9,41% 7,94% 2,05% 5,98% 5,45% 6,71% -7,23% 11,10% 1,80% 19,39%

6,90% 4,80% 1,05% 9,04% -5,27% 6,91% 0,37% -0,87% 0,52% 4,30% 2,46% 1,67% 35,86%

3,70% -0,17% -1,66% 2,24% 1,17% -0,02% 1,82% 0,36% -1,74% -8,37% -1,44% -8,22% -12,38%

0,45% 3,58% 2,47% 5,24% 0,68% -2,08% -3,71% -0,82% 5,57% 3,96% -2,71% -0,58% 12,15%

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

Enter Select A 26,90% 29,18% 88,90% 109,41% 325,40% 299,76%

Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist, Cecilia Persson 
och Erik Paulsson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW TM
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,70% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-10 403 31
ISIN: SE0002096545
Bloomberg: BBG000HGX0S8
Startdatum: 2007-08-14
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Stockholmsbörsen, mätt som SIXPRX, steg 
med 2 % under november. De bästa 
sektorerna var Finans och Konsumentvaror 
medan Media och Tjänster tillhörde 
förlorarna.

Det är till stor del samma frågor som ligger 
på bordet som tidigare månader. Det gäller 
till exempel hur inflationen som överraskat 
på uppsidan ska bedömas. Den rådande 
grundtesen är att den är av övergående 
natur och inte ett långsiktigt bekymmer. 
Sedan har vi störningarna i 
leveranskedjorna. Läget är fortfarande 
utmanande för företagen men verkar 
möjligtvis ha lättat något inom vissa 
områden. Bolagen har hittills lyckats mycket 
väl med att kompensera för 
kostnadsökningarna genom att höja 
priserna. Så länge efterfrågan är stark, och 
det bör den vara långt in i nästa år, kommer 
vi se en bra vinstökning även 2022.

Enter Select A steg med 1,58 % vilket var 
något bättre än fondens jämförelseindex 
(OMXS50EW) som ökade med 0,84 %.

Kapitalmarknadsdagarna har duggat tätt. 
Husqvarna levererade nya och mer 
ambitiösa mål, såväl finansiella som 
hållbarhetsmässiga. Det mest spännande 
framöver är robotgräsklipparna. Trots att det 
dykt upp många konkurrenter de senaste 

åren så dominerar Husqvarna med en 
marknadsandel på cirka 70 %. Det är 
egentligen i ganska få länder 
konsumenterna har förstått poängen med 
en robot. I England och USA är exempelvis 
försäljningen av robotar försumbar. Det är 
fortfarande bensindrivna gräsklippare som 
gäller. Husqvarna har alldeles nyligen 
lanserat robotklippare för den professionella 
marknaden (golfbanor, fotbollsplaner, mm.). 
En marknad som uppskattas till 100 
miljarder kronor. Så Husqvarna ser en 
mycket stor potential framöver och siktar på 
att fördubbla bolagets försäljning av 
robotgräsklippare under de kommande fem 
åren – från 6,2 miljarder till 12 miljarder 
kronor.

Även Dometic hade en CMD och behöll i 
princip sina finansiella mål. Siktet är inställt 
på att minska exponeringen mot tillverkare 
av fritidsfordon (idag 27 % av 
omsättningen). I stället vill de satsa på 
distribution, service- och 
eftermarknadsförsäljning samt på att sälja 
mer direkt till konsument (bara 4 % idag 
men ska upp till 20 % inom fem år). Det är 
utan tvekan en stor utmaning att vända 
bolagets fokus mot konsumentmarknaden. 
Men visst – lyckas de är marginalerna högre 
och svängningarna mindre i det segmentet.

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

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

NENT Group

Hexagon AB Class B

AstraZeneca PLC

Arjo AB Class B

Kinnevik AB Class B

3,62 -9,70 -0,35

6,27 -4,35 -0,27

3,46 -7,19 -0,25

5,57 -3,08 -0,17

3,25 -4,16 -0,14

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)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

15,93

10,23

19,40

ÙÙÙÙ

65,97

5,00

3,40

4,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 37,1

Sällanköpsvaror 10,0

Dagligvaror 6,2

Teknologi 5,6

Finans 14,8

Kommunikation 6,0

Hälsovård 14,9

Fastigheter 5,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Medicover AB Class B

Volvo AB B

Hexagon AB Class B

Arjo AB Class B

Atlas Copco AB A

Troax Group AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Husqvarna AB Class B

Indutrade AB

5,77

5,67

5,64

5,63

5,32

5,25

5,24

5,05

4,44

4,20

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

Troax Group AB A 

Medicover AB Class B 

Embracer Group AB   

Fastighets AB Balder

Storskogen AB

4,63 20,03 0,93

5,36 10,23 0,55

2,44 22,28 0,54

1,76 0,22

3,65 8,81 0,32

20,47



Enter Select C
Månadsrapport november 2021

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

2021

2020

2019

2018

2017

1,25% 3,51% 7,78% 4,35% 2,43% 0,32% 5,82% -0,54% -5,71% 4,73% 1,66% 27,95%

0,60% -7,51% -14,72% 9,49% 8,02% 2,13% 6,06% 5,53% 6,79% -7,16% 11,18% 1,88% 20,47%

6,99% 4,88% 1,12% 9,13% -5,20% 6,99% 0,45% -0,79% 0,60% 4,38% 2,53% 1,74% 37,10%

— — — — — — — — — — — -8,16% —

— — — — — — — — — — — — —

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

Enter Select C 27,95% 30,35% 94,08% — — 94,08%

Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist, Cecilia Persson 
och Erik Paulsson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: OMXS50EW TM
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,80% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000
Teckningskonto: 5851-11 138 78
ISIN: SE0001062598
Bloomberg: BBG000HGX0S8
Startdatum: 2018-11-01
Startkurs: 1989,49

Månadskommentar
Stockholmsbörsen, mätt som SIXPRX, steg 
med 2 % under november. De bästa 
sektorerna var Finans och Konsumentvaror 
medan Media och Tjänster tillhörde 
förlorarna.

Det är till stor del samma frågor som ligger 
på bordet som tidigare månader. Det gäller 
till exempel hur inflationen som överraskat 
på uppsidan ska bedömas. Den rådande 
grundtesen är att den är av övergående 
natur och inte ett långsiktigt bekymmer. 
Sedan har vi störningarna i 
leveranskedjorna. Läget är fortfarande 
utmanande för företagen men verkar 
möjligtvis ha lättat något inom vissa 
områden. Bolagen har hittills lyckats mycket 
väl med att kompensera för 
kostnadsökningarna genom att höja 
priserna. Så länge efterfrågan är stark, och 
det bör den vara långt in i nästa år, kommer 
vi se en bra vinstökning även 2022.

Enter Select C steg med 1,66 % vilket var 
något bättre än fondens jämförelseindex 
(OMXS50EW) som ökade med 0,84 %.

Kapitalmarknadsdagarna har duggat tätt. 
Husqvarna levererade nya och mer 
ambitiösa mål, såväl finansiella som 
hållbarhetsmässiga. Det mest spännande 
framöver är robotgräsklipparna. Trots att det 
dykt upp många konkurrenter de senaste 

åren så dominerar Husqvarna med en 
marknadsandel på cirka 70 %. Det är 
egentligen i ganska få länder 
konsumenterna har förstått poängen med 
en robot. I England och USA är exempelvis 
försäljningen av robotar försumbar. Det är 
fortfarande bensindrivna gräsklippare som 
gäller. Husqvarna har alldeles nyligen 
lanserat robotklippare för den professionella 
marknaden (golfbanor, fotbollsplaner, mm.). 
En marknad som uppskattas till 100 
miljarder kronor. Så Husqvarna ser en 
mycket stor potential framöver och siktar på 
att fördubbla bolagets försäljning av 
robotgräsklippare under de kommande fem 
åren – från 6,2 miljarder till 12 miljarder 
kronor.

Även Dometic hade en CMD och behöll i 
princip sina finansiella mål. Siktet är inställt 
på att minska exponeringen mot tillverkare 
av fritidsfordon (idag 27 % av 
omsättningen). I stället vill de satsa på 
distribution, service- och 
eftermarknadsförsäljning samt på att sälja 
mer direkt till konsument (bara 4 % idag 
men ska upp till 20 % inom fem år). Det är 
utan tvekan en stor utmaning att vända 
bolagets fokus mot konsumentmarknaden. 
Men visst – lyckas de är marginalerna högre 
och svängningarna mindre i det segmentet.

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

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

NENT Group

Hexagon AB Class B

AstraZeneca PLC

Arjo AB Class B

Kinnevik AB Class B

3,62 -9,70 -0,35

6,27 -4,35 -0,27

3,46 -7,19 -0,25

5,57 -3,08 -0,17

3,25 -4,16 -0,14

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)

Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

—

24,92

19,42

—

65,97

5,00

3,40

4,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 37,1

Sällanköpsvaror 10,0

Dagligvaror 6,2

Teknologi 5,6

Finans 14,8

Kommunikation 6,0

Hälsovård 14,9

Fastigheter 5,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Medicover AB Class B

Volvo AB B

Hexagon AB Class B

Arjo AB Class B

Atlas Copco AB A

Troax Group AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Husqvarna AB Class B

Indutrade AB

5,77

5,67

5,64

5,63

5,32

5,25

5,24

5,05

4,44

4,20

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

Troax Group AB A 

Medicover AB Class B 

Embracer Group AB   

Fastighets AB Balder

Storskogen AB

4,63 20,03 0,93

5,36 10,23 0,55

2,44 22,28 0,54

1,76 0,22

3,65 8,81 0,32

20,47
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