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Månadsrapport december 2021

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

2021

2020

2019

2018

1,20% 3,56% 7,82% 4,25% 2,41% 0,33% 6,00% -0,37% -5,73% 4,60% 1,67% 6,97% 37,07%

0,60% -7,48% -14,77% 9,61% 8,07% 2,15% 6,07% 5,63% 6,36% -7,28% 11,24% 1,81% 20,11%

7,03% 4,89% 1,17% 9,23% -5,02% 6,90% 0,59% -0,80% 0,58% 4,37% 2,96% 1,80% 38,30%

3,73% -0,39% -1,57% 2,37% 1,30% 0,07% 1,90% 0,44% -1,68% -8,29% -1,34% -8,00% -11,60%

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

Enter Select Pro 37,07 37,07 127,68 127,09 391,73 428,43 1 016,21

Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist, Cecilia Persson 
och Erik Paulsson
Regelverk: Specialfond
Jämförelseindex: OMXS50EW TM
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): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-10 142 33
ISIN: SE0001172362
Bloomberg: BBG000HGVWK8
Startdatum: 2004-02-06
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Stockholmsbörsen avslutade december 
månad starkt med en uppgång om hela 7,9 
% för storbolagen inom OMX 30 och 5,2 % 
för SIXPRX. En bred uppgång bortsett från 
fastigheter och bank som utvecklades svagt 
under månaden. 2021 var ytterligare ett 
starkt börsår överlag med kraftiga 
uppgångar för aktiemarknader världen över. 
I USA steg S&P 500 med 27 % och Nasdaq 
med 23 %. Stockholmsbörsen, mätt som 
SIXPRX, steg 39 %.

Inflationen åter i fokus
Efterfrågan har varit så stark att 
producerande företag haft svårt att få tag 
på nödvändigt material och komponenter –
något som resulterat i stigande 
fraktkostnader, längre leveranstider och 
kostnadsökningar. Detta har i kombination 
med rekordhöga energipriser medfört att 
inflationen är på den högsta nivån på flera 
årtionden. Trots att en del av uppgången 
anses vara temporär är det ändå nya 
impulser som trycker på. 

Enter Select Pro steg med 7,0 % vilket var 
bättre än fondens jämförelseindex 
(OMXS50EW) som ökade med 5,8 %.

Förvärv och försäljningar inför 2022
Embracer var minst sagt aktiva på 
förvärvssidan under december och gjorde 
hela sex bolagsköp. Två av köpen – franska 
Asmodee och amerikanska Dark Horse – ger 

Embracer en bredd utanför data- och 
mobilspel. Asmodee är ett av de stora 
bolagen inom brädspel och Dark Horse är 
ett av de största serietidningsförlagen i USA. 
Båda kontrollerar betydande IP-rättigheter, 
totalt cirka 900, vilket kan öppna upp för 
spännande samarbeten inom Embracer. 
Bolaget räknar med att det framöver 
kommer bli en allt starkare koppling mellan 
digitala spel, TV/film, brädspel och 
serietidningar.

Vi sålde hela innehavet i Dometic under 
december. De har varit med i portföljen 
sedan 2018, då de presenterade en ambitiös 
plan för att minska komplexiteten i 
produktutbudet och i produktionen. Även 
om de kommit långt inom vissa områden 
har det hela dragit ut på tiden, bland annat 
beroende på handelstullar och pandemin. 
Under de senare åren har Dometic också 
haft som mål att minska beroendet av OEM-
tillverkare av husbilar. Istället vill de söka sig 
till nya områden där konsumenten kan nås 
direkt. Under året gjorde Dometic ett stort 
förvärv av amerikanska Igloo som säljer 
kylboxar och ”drinkware” direkt till 
konsument. Lyckas Dometic att bli ett mer 
konsumentorienterat bolag kan 
marginalerna vara högre och 
resultatsvängningarna mindre. Men det är 
utan tvekan en stor utmaning att vända 
bolagets fokus mot konsumentmarknaden.

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 
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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

Medicover AB Class B

Atlas Copco AB A

Husqvarna AB Class B

Storskogen Group AB Class B

Troax Group AB A

5,60 29,60 1,66

5,26 12,76 0,67

4,41 13,74 0,61

2,23 26,61 0,60

5,43 9,70 0,53

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

SEB A

K2A Fastigheter B

Dometic Group AB

Fastighets AB Balder B

Arjo AB Class B

5,79 -4,44 -0,26

1,27 -14,29 -0,18

3,51 -4,19 -0,15

3,88 -3,72 -0,14

5,39 -2,29 -0,12

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

17,83

14,49

18,67

ÙÙÙÙ

65,93

5,00

3,41

17,54

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 38,6

Sällanköpsvaror 6,9

Dagligvaror 6,1

Teknologi 5,8

Finans 15,8

Kommunikation 6,6

Hälsovård 15,6

Fastigheter 4,6

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Medicover AB Class B

Atlas Copco AB A

Hexagon AB Class B

Volvo AB B

Troax Group AB A

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Husqvarna AB Class B

Arjo AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Hennes & Mauritz AB Class B

6,73

5,82

5,72

5,67

5,60

5,19

4,87

4,87

4,47

4,42
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