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

2022

2021

2020

2019

2018

-13,69% -8,25% -0,45% -4,69% -2,36% -13,54% -36,57%

1,66% 5,61% 6,26% 6,39% 1,81% -0,18% 6,60% 2,00% -6,47% 6,76% 3,32% 5,74% 46,33%

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%

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

Enter Sverige Pro -36,57% -24,76% 25,24% 44,96% 212,00% 186,38% 449,06%
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Månadskommentar
Långsiktiga vinnare på en 
marknad i motvind

Juni månad präglades av kriget i Ukraina 
och ansökan om svenskt medlemskap i 
Nato. Marknaden ökade fokus på inflation 
och räntehöjningar. Amerikanska 
konsumenternas förväntningar är nere på 
den lägsta nivån på 10 år vilket påverkar 
efterfrågan på konsumentprodukter 
negativt. Det finns också många frågetecken 
kring hur hårt inflationen biter sig fast. Om 
vi justerar försäljningen av sällanköpsvaror 
för inflation ser siffran inte så stark ut, då 
priserna har ökat medan själva 
volymutvecklingen ligger relativt stilla.

Utvecklingen på marknaden har varit svag 
och Enter Sverige Pro föll med –13,5 % 
under månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex Sixprx föll –11,9 %. Störst 
bidrag gav positionerna i Astrazeneca och 
Linc medan det största negativa bidraget 
kom från Medicover och Mips.

Kraftigt stigande aktiekurs efter 
biogasaffär
Scandinavian Biogas meddelade att de har 
signerat ett avtal med en tysk distributör av 

flytande biogas. Leveransstart sker under 
2024 och avtalet gäller fram till år 2030. 
Orderstorleken är för totalt 1,07 Twh med 
potential att utöka leveransen till totalt 2 
Twh. Affären har ett värde på 2,7 mdr sek 
och implicerar ett försäljningspris som är 
klart högre än vad analytiker har estimerat. 
Scandinavian Biogas har tidigare indikerat 
att prisnivån på marknaden är högre än 
deras existerande kontrakt. Det nytecknade 
avtalet är i sig mycket positivt och bådar 
gott för framtida försäljning med högre pris 
och därmed förbättrad lönsamhet för 
bolaget. Detta kontrakt är även delvis länkat 
till det rörliga priset på naturgas. Initialt steg 
aktiekursen mycket kraftigt.

Nya milstolpar för Astrazeneca
Astrazeneca har fortsatt att utvecklats väl 
med flera intressanta milstolpar under året. 
På cancerkonferensen ASCO presenterade 
bolaget under månaden viktiga data inom 
bröstcancerområdet HER2-Low för sin 
kandidat Enhertu. Datan visade på bättre 
resultat jämfört med standardbehandling 
och fördelen kunde ses i alla undersökta 
patientgrupper. Resultaten kan leda till att 
Enhertu blir en del av standardbehandlingen 
i USA för denna form av bröstcancer.
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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

AstraZeneca PLC

Linc AB

Scandinavian Biogas

Kinnevik AB Class B

Arjo AB Class B

7,97 4,27 0,35

1,37 1,15 0,02

1,42 -8,28 -0,12

0,97 -15,42 -0,15

3,37 -6,03 -0,21

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Medicover AB 

Sandvik AB

MIPS AB

Troax Group AB A

Fasadgruppen Group

4,90 -27,28 -1,36

5,90 -17,08 -1,03

3,20 -31,38 -1,02

4,18 -23,04 -0,98

3,35 -27,33 -0,93

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

7,71

23,06

ÙÙÙÙ

69,70

5,90

1,09

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 51,1

Sällanköpsvaror 15,9

Teknologi 6,4

Finans 2,6

Hälsovård 17,8

Material 1,5

Fastigheter 1,2

Utilities 3,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Sandvik AB

Atlas Copco AB A

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Electrolux AB B

Addtech AB Class B

NIBE Industrier AB Class B

Medicover AB Class B

9,66

6,42

6,32

5,66

5,24

4,91

4,62

4,48

4,46

4,12

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




