
Enter Select A
Månadsrapport februari 2023

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

2023
2022
2021
2020
2019

8,99% -0,34% 8,61%
-13,07% -9,35% -0,54% -6,75% -1,14% -12,67% 12,28% -8,79% -6,75% 6,08% 7,63% -3,17% -33,39%

1,17% 3,44% 7,69% 4,27% 2,35% 0,25% 5,74% -0,62% -5,78% 4,65% 1,58% 6,84% 35,57%
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%

Fondfakta
Förvaltare: Erik Paulsson, Sten Lindquist och 
Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond 
Jämförelseindex: OMXS50EW TM 
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,70% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se faktabladför mer info) 
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8) 
Teckningskonto: 5851-10 403 31
ISIN: SE0002096545
Bloomberg: BBG000HGX0S8 
Startdatum: 2007-08-14
Start urs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Högre inflationsstatistik och bättre 
arbetsmarknadsdata dämpade 
marknaderna
Amerikanska FED inledde månaden med att 
höja räntan 0,25 % till intervallet 4,5–4,75 %. 
BOE, ECB och Riksbanken höjde senare 
under månaden med 0,5 %. 
Inflationsförväntningarna har börjat likna en 
tennismatch där inflationssiffror för januari 
på 6,4 % kom in högre än väntat (förra 
månaden dämpades förväntningarna). Även 
amerikansk arbetslöshetsdata var starkare. 
Allt detta gjorde att 10-åriga 
statsobligationer ånyo steg och satte press 
på aktiemarknaderna under senare delen av 
månaden efter en stark inledning.

Enter Select A sjönk med 0,3 % i februari
Enter Select A sjönk med 0,3 % under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex SIXPRX steg med 1,2 %. 
Medicover, Husqvarna och SEB bidrog mest 
till relativavkastningen mot 
jämförelseindexet, medan Electrolux, AFRY 
och Securitas bidrog minst. Under månaden 
har vi sålt av vår position i Arjo då vi har 
blivit mer tveksamma till bolagets framtida 
tillväxt.

Godkänt Q4 och hoppingivande 
kapitalmarknadsdag 
Nibe rapporterade ett riktigt bra Q4 med 
organisk försäljningstillväxt på 27 % jämfört 
med konsensusförväntan på 14 %. Bolaget 
ser en betydande förbättring i sin 
komponentförsörjning och passerade år 
2022 sitt försäljningsmål på 40md kr. Nytt 
delmål är 80md kr.

Electrolux vinstvarnade i början av året. Q4-
rapporten innehöll dock ytterligare tråkig 
läsning i termer av en 2023-outlook som var 
mer negativ än marknaden och vi hade 
förutspått. Dessutom verkar bolaget inte ha 
fått kontroll på sin nordamerikanska 
verksamhet. Men förhoppningsvis är detta 
på bättringsvägen under 2023. Om inte 
kommer det säkerligen ske ytterligare 
förändringar i ledningen. Med en EV/Sales 
på 0,4 x finns värderingsuppsida.

16 februari höll Medicover en 
kapitalmarknadsdag där bolaget satte nya 

mål att öka organisk försäljning till minst 
2,2md EUR 2025 (från 1,5md EUR 2022) och 
justerad EBITDA till minst 350m EUR (från 
234m EUR 2022). Alltså en försäljnings-
CAGR på strax över 13 %. Förvärv kan bidra 
ytterligare till detta. Få bolag är i dagsläget 
expansiva på samma sätt som Medicover. Vi 
vidhåller att bolagets resa under kommande 
tioårsperiod kommer bli extremt spännande. 
Inte minst efter Indienresan som vi skrev om 
i förra månadsbrevet.

Några ord om lönsam tillväxt – en av våra 
parametrar för att utvärdera bolag
Förvaltningsfilosofin på Enter Fonder är att 
hitta långsiktigt bra bolag. Detta är baserat 
på egenskaperna kvalitet, operativa trender 
och att hitta ett bolags verkliga värde. När vi 
utvärderar våra portföljbolag och potentiella 
nya kandidater är lönsam tillväxt – dvs 
vinsttillväxt – en viktig faktor.

Det är ganska tydligt att vinst per aktie över 
tid styr aktiekursers utveckling. Om vi 
exempelvis gör en körning på vinsttillväxt 
för Stockholmsbörsen under perioden 
2005–2023 får vi en R2 
(determinationskoefficient) på 0,83 vilket är 
relativt högt (1,0 är perfekt korrelation). Om 
vi tittar på vår portfölj ser vi en CAGR för 
vinst per aktie på strax över 10 % i snitt för 
2019–2023 (portföljviktat; samt vi justerar 
bort outliers och värden som har 
riktningsförändringar). Vi får en median på 
strax under 10 %. För samma period får vi 
en CAGR på Stockholmsbörsen på 5,5 % 
samt 3,8 % för OMXS30.

Alltså, en tillväxt som är betydligt högre för 
portföljen än för börsen som helhet. Överlag 
är vinsttillväxt en bra indikator för 
aktiekursutveckling, men vi tittar även på 
andra gemensamma nämnare för att 
utvärdera bolag: hållbarhet, återkommande 
försäljning, konkurrenskraft, skalbarhet, hög 
avkastning på kapital, bra ledning och starka 
ägare. I månadsrapporterna framåt kommer 
vi titta lite närmare även på dessa 
parametrar. Häng med!

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

SEB A

Medicover AB

Husqvarna AB

Assa Abloy AB

Viaplay Group AB

6,45 3,88 0,26

4,88 4,16 0,21

3,57 4,92 0,18

3,25 3,95 0,13

2,60 4,55 0,12

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Electrolux AB 

Hexagon AB

Securitas AB

Afry AB

Indutrade AB

3,53 -13,92 -0,50

6,67 -2,60 -0,18

3,14 -5,20 -0,17

4,07 -3,98 -0,17

4,32 -3,46 -0,15

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

6,13

7,58

24,80

ÙÙ

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 50,7

Sällanköpsvaror 3,1

Dagligvaror 4,3

Teknologi 6,7

Finans 19,2

Kommunikation 5,6

Hälsovård 10,0

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Volvo AB Class B

Atlas Copco AB Class A

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Investor AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

AstraZeneca PLC

Medicover AB Class B

AAK AB

7,03

6,97

6,86

6,65

6,43

5,55

4,83

4,44

4,40

4,28

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



Enter Select B
Månadsrapport februari 2023

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

2023
2022
2021
2020
2019

9,07% -0,27% 8,78%

— -9,29% -0,47% -6,69% -1,07% -16,97% 12,36% -8,72% -6,68% 6,16% 7,71% -3,10% —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

Fondfakta
Förvaltare: Erik Paulsson, Sten Lindquist och 
Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond 
Jämförelseindex: OMXS50EW TM 
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,70% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se faktablad för mer info) 
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8) 
Teckningskonto: 5851-10 403 31
ISIN: SE0002096545
Bloomberg: BBG000HGX0S8 
Startdatum: 2007-08-14
Start urs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
Högre inflationsstatistik och bättre 
arbetsmarknadsdata dämpade 
marknaderna
Amerikanska FED inledde månaden med att 
höja räntan 0,25 % till intervallet 4,5–4,75 %. 
BOE, ECB och Riksbanken höjde senare 
under månaden med 0,5 %. 
Inflationsförväntningarna har börjat likna en 
tennismatch där inflationssiffror för januari 
på 6,4 % kom in högre än väntat (förra 
månaden dämpades förväntningarna). Även 
amerikansk arbetslöshetsdata var starkare. 
Allt detta gjorde att 10-åriga 
statsobligationer ånyo steg och satte press 
på aktiemarknaderna under senare delen av 
månaden efter en stark inledning.

Enter Select A sjönk med 0,3 % i februari
Enter Select A sjönk med 0,3 % under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex SIXPRX steg med 1,2 %. 
Medicover, Husqvarna och SEB bidrog mest 
till relativavkastningen mot 
jämförelseindexet, medan Electrolux, AFRY 
och Securitas bidrog minst. Under månaden 
har vi sålt av vår position i Arjo då vi har 
blivit mer tveksamma till bolagets framtida 
tillväxt.

Godkänt Q4 och hoppingivande 
kapitalmarknadsdag 
Nibe rapporterade ett riktigt bra Q4 med 
organisk försäljningstillväxt på 27 % jämfört 
med konsensusförväntan på 14 %. Bolaget 
ser en betydande förbättring i sin 
komponentförsörjning och passerade år 
2022 sitt försäljningsmål på 40md kr. Nytt 
delmål är 80md kr.

Electrolux vinstvarnade i början av året. Q4-
rapporten innehöll dock ytterligare tråkig 
läsning i termer av en 2023-outlook som var 
mer negativ än marknaden och vi hade 
förutspått. Dessutom verkar bolaget inte ha 
fått kontroll på sin nordamerikanska 
verksamhet. Men förhoppningsvis är detta 
på bättringsvägen under 2023. Om inte 
kommer det säkerligen ske ytterligare 
förändringar i ledningen. Med en EV/Sales 
på 0,4 x finns värderingsuppsida.

16 februari höll Medicover en 
kapitalmarknadsdag där bolaget satte nya 

mål att öka organisk försäljning till minst 
2,2md EUR 2025 (från 1,5md EUR 2022) och 
justerad EBITDA till minst 350m EUR (från 
234m EUR 2022). Alltså en försäljnings-
CAGR på strax över 13 %. Förvärv kan bidra 
ytterligare till detta. Få bolag är i dagsläget 
expansiva på samma sätt som Medicover. Vi 
vidhåller att bolagets resa under kommande 
tioårsperiod kommer bli extremt spännande. 
Inte minst efter Indienresan som vi skrev om 
i förra månadsbrevet.

Några ord om lönsam tillväxt – en av våra 
parametrar för att utvärdera bolag
Förvaltningsfilosofin på Enter Fonder är att 
hitta långsiktigt bra bolag. Detta är baserat 
på egenskaperna kvalitet, operativa trender 
och att hitta ett bolags verkliga värde. När vi 
utvärderar våra portföljbolag och potentiella 
nya kandidater är lönsam tillväxt – dvs 
vinsttillväxt – en viktig faktor.

Det är ganska tydligt att vinst per aktie över 
tid styr aktiekursers utveckling. Om vi 
exempelvis gör en körning på vinsttillväxt 
för Stockholmsbörsen under perioden 
2005–2023 får vi en R2 
(determinationskoefficient) på 0,83 vilket är 
relativt högt (1,0 är perfekt korrelation). Om 
vi tittar på vår portfölj ser vi en CAGR för 
vinst per aktie på strax över 10 % i snitt för 
2019–2023 (portföljviktat; samt vi justerar 
bort outliers och värden som har 
riktningsförändringar). Vi får en median på 
strax under 10 %. För samma period får vi 
en CAGR på Stockholmsbörsen på 5,5 % 
samt 3,8 % för OMXS30.

Alltså, en tillväxt som är betydligt högre för 
portföljen än för börsen som helhet. Överlag 
är vinsttillväxt en bra indikator för 
aktiekursutveckling, men vi tittar även på 
andra gemensamma nämnare för att 
utvärdera bolag: hållbarhet, återkommande 
försäljning, konkurrenskraft, skalbarhet, hög 
avkastning på kapital, bra ledning och starka 
ägare. I månadsrapporterna framåt kommer 
vi titta lite närmare även på dessa 
parametrar. Häng med!

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

SEB A

Medicover AB

Husqvarna AB

Assa Abloy AB

Viaplay Group AB

6,45 3,88 0,26

4,88 4,16 0,21

3,57 4,92 0,18

3,25 3,95 0,13

2,60 4,55 0,12

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Electrolux AB 

Hexagon AB

Securitas AB

Afry AB

Indutrade AB

3,53 -13,92 -0,50

6,67 -2,60 -0,18

3,14 -5,20 -0,17

4,07 -3,98 -0,17

4,32 -3,46 -0,15

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

—

-17,54

—

—

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 50,7

Sällanköpsvaror 3,1

Dagligvaror 4,3

Teknologi 6,7

Finans 19,2

Kommunikation 5,6

Hälsovård 10,0

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Volvo AB Class B

Atlas Copco AB Class A

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Investor AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

AstraZeneca PLC

Medicover AB Class B

AAK AB

7,03

6,97

6,86

6,65

6,43

5,55

4,83

4,44

4,40

4,28

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



Enter Select C
Månadsrapport februari 2023

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

2023
2022
2021
2020
2019

9,07% -0,27% 8,78%
-13,01% -9,29% -0,47% -6,68% -1,07% -12,60% 12,36% -8,72% -6,68% 6,16% 7,71% -3,10% -32,79%

1,25% 3,51% 7,78% 4,35% 2,43% 0,32% 5,82% -0,54% -5,71% 4,73% 1,66% 6,92% 36,80%
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%

Fondfakta
Förvaltare: Erik Paulsson, Sten Lindquist och 
Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond 
Jämförelseindex: OMXS50EW TM 
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,80% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se faktablad 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
Start urs: 1989,49

Signatory of:

Månadskommentar
Högre inflationsstatistik och bättre 
arbetsmarknadsdata dämpade 
marknaderna
Amerikanska FED inledde månaden med att 
höja räntan 0,25 % till intervallet 4,5–4,75 %. 
BOE, ECB och Riksbanken höjde senare 
under månaden med 0,5 %. 
Inflationsförväntningarna har börjat likna en 
tennismatch där inflationssiffror för januari 
på 6,4 % kom in högre än väntat (förra 
månaden dämpades förväntningarna). Även 
amerikansk arbetslöshetsdata var starkare. 
Allt detta gjorde att 10-åriga 
statsobligationer ånyo steg och satte press 
på aktiemarknaderna under senare delen av 
månaden efter en stark inledning.

Enter Select C sjönk med 0,3 % i februari
Enter Select C sjönk med 0,3 % under 
månaden samtidigt som fondens 
jämförelseindex SIXPRX steg med 1,2 %. 
Medicover, Husqvarna och SEB bidrog mest 
till relativavkastningen mot 
jämförelseindexet, medan Electrolux, AFRY 
och Securitas bidrog minst. Under månaden 
har vi sålt av vår position i Arjo då vi har 
blivit mer tveksamma till bolagets framtida 
tillväxt.

Godkänt Q4 och hoppingivande 
kapitalmarknadsdag 
Nibe rapporterade ett riktigt bra Q4 med 
organisk försäljningstillväxt på 27 % jämfört 
med konsensusförväntan på 14 %. Bolaget 
ser en betydande förbättring i sin 
komponentförsörjning och passerade år 
2022 sitt försäljningsmål på 40md kr. Nytt 
delmål är 80md kr.

Electrolux vinstvarnade i början av året. Q4-
rapporten innehöll dock ytterligare tråkig 
läsning i termer av en 2023-outlook som var 
mer negativ än marknaden och vi hade 
förutspått. Dessutom verkar bolaget inte ha 
fått kontroll på sin nordamerikanska 
verksamhet. Men förhoppningsvis är detta 
på bättringsvägen under 2023. Om inte 
kommer det säkerligen ske ytterligare 
förändringar i ledningen. Med en EV/Sales 
på 0,4 x finns värderingsuppsida.

16 februari höll Medicover en 
kapitalmarknadsdag där bolaget satte nya 

mål att öka organisk försäljning till minst 
2,2md EUR 2025 (från 1,5md EUR 2022) och 
justerad EBITDA till minst 350m EUR (från 
234m EUR 2022). Alltså en försäljnings-
CAGR på strax över 13 %. Förvärv kan bidra 
ytterligare till detta. Få bolag är i dagsläget 
expansiva på samma sätt som Medicover. Vi 
vidhåller att bolagets resa under kommande 
tioårsperiod kommer bli extremt spännande. 
Inte minst efter Indienresan som vi skrev om 
i förra månadsbrevet.

Några ord om lönsam tillväxt – en av våra 
parametrar för att utvärdera bolag
Förvaltningsfilosofin på Enter Fonder är att 
hitta långsiktigt bra bolag. Detta är baserat 
på egenskaperna kvalitet, operativa trender 
och att hitta ett bolags verkliga värde. När vi 
utvärderar våra portföljbolag och potentiella 
nya kandidater är lönsam tillväxt – dvs 
vinsttillväxt – en viktig faktor.

Det är ganska tydligt att vinst per aktie över 
tid styr aktiekursers utveckling. Om vi 
exempelvis gör en körning på vinsttillväxt 
för Stockholmsbörsen under perioden 
2005–2023 får vi en R2 
(determinationskoefficient) på 0,83 vilket är 
relativt högt (1,0 är perfekt korrelation). Om 
vi tittar på vår portfölj ser vi en CAGR för 
vinst per aktie på strax över 10 % i snitt för 
2019–2023 (portföljviktat; samt vi justerar 
bort outliers och värden som har 
riktningsförändringar). Vi får en median på 
strax under 10 %. För samma period får vi 
en CAGR på Stockholmsbörsen på 5,5 % 
samt 3,8 % för OMXS30.

Alltså, en tillväxt som är betydligt högre för 
portföljen än för börsen som helhet. Överlag 
är vinsttillväxt en bra indikator för 
aktiekursutveckling, men vi tittar även på 
andra gemensamma nämnare för att 
utvärdera bolag: hållbarhet, återkommande 
försäljning, konkurrenskraft, skalbarhet, hög 
avkastning på kapital, bra ledning och starka 
ägare. I månadsrapporterna framåt kommer 
vi titta lite närmare även på dessa 
parametrar. Häng med!

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

SEB A

Medicover AB

Husqvarna AB

Assa Abloy AB

Viaplay Group AB

6,45 3,88 0,26

4,88 4,16 0,21

3,57 4,92 0,18

3,25 3,95 0,13

2,60 4,55 0,12

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Electrolux AB 

Hexagon AB

Securitas AB

Afry AB

Indutrade AB

3,53 -13,92 -0,50

6,67 -2,60 -0,18

3,14 -5,20 -0,17

4,07 -3,98 -0,17

4,32 -3,46 -0,15

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

—

10,57

24,82

ÙÙ

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 50,7

Sällanköpsvaror 3,1

Dagligvaror 4,3

Teknologi 6,7

Finans 19,2

Kommunikation 5,6

Hälsovård 10,0

Fastigheter 0,4

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Volvo AB Class B

Atlas Copco AB Class A

Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A

Hexagon AB Class B

Investor AB Class B

Sandvik AB

Epiroc AB Ordinary Shares - Class A

AstraZeneca PLC

Medicover AB Class B

AAK AB

7,03

6,97

6,86

6,65

6,43

5,55

4,83

4,44

4,40

4,28

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
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