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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% 12,37% -28,73%

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 -28,73% -20,69% 40,63% 69,44% 239,63% 227,75% 516,97%

Fondfakta
Förvaltare: Cecilia Persson och Sten 
Lindquist
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Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,5% + 25% 
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Signatory of:

Månadskommentar
Goda utsikter för infrastruktur och 
förnybara energikällor

De finansiella marknaderna fortsätter att 
vara volatila och kriget i Ukraina pågår med 
oförminskad styrka. Riksbanken valde att 
höja sin styrränta med 50 punkter till 0,75 % 
vid sitt senaste penningpolitiska möte i 
slutet av juni då inflationen ökar. Den 
amerikanska centralbanken försöker också 
komma åt den inhemska inflationen som i 
juni var den högsta på 40 år. Genom att 
höja styrräntan i USA med 0,75 % hoppas 
centralbanken på att kunna stävja 
utvecklingen. En sämre ekonomi och lägre 
tillväxt kan dock dämpa inflationen och 
därmed begränsa kommande 
räntehöjningar.

Utvecklingen på marknaden har varit stark 
och Enter Sverige Pro steg med 12,4 % 
under månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex Sixprx steg 12,1 %. Störst 
bidrag gav positionerna i Addtech, Nibe och 
OX2 medan störst negativt bidrag kom från 
Arjo och AstraZeneca.

Gynnsamma förvärv och vindparker till 
havs
Addtech rapporterade en organiskt tillväxt 
på 17 % under kvartalet och har en stark 
position i flera segment som växer 
strukturellt, exempelvis infrastruktur. 
Addtech har genomfört ett flertal förvärv 

och trots inflationstryck har de kunnat 
bibehålla sina rörelsemarginaler.

Nibe har gynnats av de höga elpriserna och 
oro för hur den europeiska 
energiförsörjningen ska ske då 
gasleveranser från Ryssland minskat.

OX2 utvecklar och säljer vind- och 
solkraftsparker och är en av Europas främsta 
utvecklare inom förnybara energikällor. Q2-
rapporten visade på högre resultat än väntat 
och ledningen indikerade att marginalerna 
för helåret ser ut att komma i den högre 
delen av tidigare indikerat intervall. 
Efterfrågan på förnybar energi växer och 
OX2 har en gynnsam position. Bolaget har 
under kvartalet sålt sitt första projekt inom 
solkraft och lämnat in ansökan för en 
havsbaserad vindpark med hög kapacitet.

Leverans och logistik fortsatt en 
utmaning
Arjo rapporterade både sämre försäljning 
och intjäning än förväntat när de 
presenterade sin kvartalsrapport. Fortsatta 
svårigheter med leveranser och logistik samt 
kostnadsökningar tyngde resultatet. 
AstraZeneca rapporterade en stark rapport 
med bra utveckling inom cancerområdet. 
Dock har aktien utvecklats mycket positivt 
på börsen hittills i år så en del 
vinsthemtagningar har skett.

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

NIBE Industrier AB Class B

Addtech AB Class B

Atlas Copco AB Class A

OX2 AB

ABB Ltd

4,46 32,55 1,48

4,48 29,69 1,35

5,24 23,49 1,25

3,36 27,86 0,95

6,42 13,01 0,85

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Arjo AB Class B

K2A Knaust & Andersson

AstraZeneca PLC

Linc AB

Kinnevik AB Class B

3,66 -13,91 -0,52

1,17 -4,07 -0,05

9,66 0,10 0,01

1,61 0,81 0,01

0,95 10,41 0,10

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

11,12

23,99

ÙÙÙ

69,70

5,90

2,10

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 54,4

Sällanköpsvaror 15,8

Teknologi 6,5

Finans 2,5

Hälsovård 14,3

Material 1,6

Fastigheter 1,0

Utilities 4,0

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

AstraZeneca PLC

ABB Ltd

Hexagon AB Class B

Atlas Copco AB Class A

Sandvik AB

NIBE Industrier AB Class B

Addtech AB Class B

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

Electrolux AB B

Medicover AB Class B

6,75

6,44

6,29

5,76

5,66

5,26

5,17

4,94

4,36

4,21
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