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Månadsrapport september 2022

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

2022

2021

2020

2019

2018

-8,78% -3,21% 2,53% -3,86% -3,50% -8,48% 7,54% -5,07% -5,28% -25,68%

-0,48% 0,35% 4,52% 4,46% 1,75% 0,90% 7,84% 1,14% -5,34% 5,02% 1,07% 2,84% 26,15%

1,32% -4,20% -13,72% 5,40% 2,06% 0,87% 2,05% 1,87% 3,54% -4,84% 4,86% 3,34% 0,88%

4,33% 2,46% 2,35% 3,10% 0,02% 2,70% -0,82% 0,65% 0,35% 1,08% 2,25% 2,48% 22,92%

0,67% 0,79% -1,31% 0,94% 1,22% -0,71% 2,00% -0,05% -1,08% -4,28% -1,37% -3,56% -6,72%

Utveckling efter avgifter
1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Preserve A -18,88% -3,33% 0,17% 8,53% 41,27%

Fondfakta
Förvaltare: Jon Hyltner och Gustaf Tegell
Regelverk: Värdepappersfond
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,4% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 036 35
ISIN: SE0005624632
Bloomberg: BBG007WFGDK7
Startdatum: 2014-03-17
Startkurs: 1000

Signatory of:

Member of:

Månadskommentar
Utvecklingen på de finansiella marknaderna 
i september fortsatte på samma spår som 
augusti avslutades, med stigande volatilitet 
och minskad riskaptit. Centralbankerna har 
som förväntat höjt räntorna under 
månaden. Riksbanken höjde räntan med 1% 
och de kommer troligen att göra en större 
höjning på nästa möte också. Även 
amerikanska FED och ECB höjde under 
månaden kraftigt styrräntorna. Samtidigt 
pekar fler och fler konjunktursignaler mot 
att vi går mot en kraftig inbromsning. Flera 
bolag, framför allt med 
konsumentrelaterade produkter, har kommit 
ut med vinstvarningar.

Stabilt för finans, skakigt för fastigheter
Stockholmsbörsen backade med 7,3% 
(SIXPRX) och småbolag med 11,2% (CSRX). 
Sämst utveckling stod fastighetssektorn för 
med en nedgång om 18% medan finans 
klarade sig bäst med en nedgång om ett par 

procent. Utslag av ränteutvecklingens 
påverkan på marknaden.

Enter Preserve gick ned med 5,3% i 
september. Aktieinvesteringarna gick ned 
med 8% medan ränteplaceringarna var 
stabila. Cirka 60% av fonden var investerad i 
aktier under månaden.

Mycronic månadens vinnare
De flesta innehaven gick ned i september 
med Mycronic som det stora undantaget. 
Aktien fick stöd av annonserande av större 
ordrar.

Sämst bidrag till avkastningen kom från 
Sagax och Instalco. Inga direkta 
bolagsnyheter låg bakom utan nedgångarna 
var främst en effekt av sentimentet i 
marknaden. 
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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

Mycronic AB

Tele2 AB 

Lagercrantz Group

Getinge AB 

Epiroc AB

2,29 6,72 0,24

0,00 — 0,00

3,58 -0,20 -0,01

1,72 -3,26 -0,09

3,03 -2,14 -0,10

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

AB Sagax

Instalco AB

Fastighets AB Balder

Wihlborgs Fastigheter

Nordic Waterproofing

3,17 -19,98 -1,00

3,68 -16,08 -0,93

2,32 -24,32 -0,89

3,45 -12,25 -0,67

2,83 -13,21 -0,59

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.

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3 år)

Morningstar Rating

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

4,35

16,62

ÙÙ

0,80

18,70

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 45,8

Sällanköpsvaror 5,7

Teknologi 17,9

Finans 7,1

Kommunikation 4,2

Hälsovård 11,9

Fastigheter 7,4

Total 100,0

De 10 största innehaven

Portföljvikt %

Scania CV AB 1.998%

Viaplay Group AB 2.71%

Hexagon AB 2.977%

Castellum AB 3.53%

Investor AB A

Atlas Copco AB Class A

Sveaskog AB 2.323%

AstraZeneca PLC

Lagercrantz Group AB Class B

Instalco AB

7,82

7,81

7,75

7,64

4,44

4,11

3,92

3,88

3,87

3,34

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


