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Ak�efonden  Förvaltarkommentar  Oktober 2019
Stockholmsbörsen utvecklades posi�vt under
oktober månad. De�a drevs bland annat av
cykliska bolag, som generellt klarade
avma�ningen i industrikonjunkturen bra.
Merparten av fondens innehav rapporterade
si� tredje kvartal under månaden. Trelleborg,
Hexpol och Atlas Copco var fondens största
posi�va bidragsgivare, medan AAK, Embracer
och Husqvarna var fondens största nega�va
bidragsgivare.
Trelleborgs största aﬀärsområde Sealing
Solu�ons var en av de bolag som parerade den
svagare konjunkturen bra, bland annat tack
vare �llväxt inom ﬂyg och medicinteknik.
Utvecklingen
inom
det
näst
största
aﬀärsområdet Wheel Systems är dock fortsa�
utmanande, då marknaden för traktorer i
Europa är kvar på låga nivåer och
e�ermarknadsaﬀären för lantbruksdäck också
har varit pressad. Bolaget har öppnat för en
något ökad takt kring ra�onalisering av sin
por�ölj, vilket sannolikt skulle tas emot posi�vt
av marknaden. Värderingen av Trelleborg
bedömer vi alltjämt vara a�rak�v.

Atlas Copco presenterade en mycket stark
rapport. Aﬀärsområdet Vakuumteknik, som �ll
stor del levererar produk�onsutrustning �ll
halvledarindustrin i Asien, återvände �ll �llväxt
e�er en svagare period. De�a var särskilt
posi�vt givet a� deras huvudsakliga
konkurrent vinstvarnade på grund av svaghet i
samma segment. Atlas Copco har etablerat
aﬀärsområdet Vakuumteknik genom e� antal
förvärv de senaste åren, och förefaller vara
mycket väl posi�onerade inför fram�den.
AAK fortsä�er a� ﬂy�a sin verksamhet mot en
större andel högförädlade produkter; det
tredje kvartalet var y�erligare e� steg i rä�
riktning. Intresset för bolagets produktlinje
inom växtbaserade alterna�v �ll kö� och
mjölkprodukter är stort. Bolagets produkter
inom modersmjölkersä�ning, där AAK är
ledande, visade viss avma�ning. E�er en stark
kursuppgång i år bidrog det �ll en nedgång i
ak�en. Vi bedömer a� bolagets utsikter på
längre sikt är fortsa� goda, vilket ska ställas
mot en förhållandevis hög värderingsmul�pel.
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Fondfakta
Startdatum

19941021

Fondförmögenhet (MSEK)

35 837

% av �llg. i 10 största innehav

50,7%

Antal innehav

31

ISIN

SE0000428336

NAV (per sista månad)

2 783,32

Förvaltningsavgi�

1,22 %

Geograﬁsk inriktning

Sverige
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Senaste månaden  Avkastning i % (SEK)
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Fondens avkastning  Utveckling i % under olika �dsperioder (SEK)
i år
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2,3%

10 år*

Sedan
start*

1,5%
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19,2%
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5,0%

7,6%
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SIXRX GR SEK
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11,1%

12,1%

11,73%

0,8%
.

*Avser genomsni�lig årlig avkastning.
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Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.
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Fondens investeringsstrategi

10 största innehav

Didner & Gerge Ak�efond är en svensk UCITSfond som huvudsakligen
investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är ak�vt
förvaltad och har som målsä�ning a� leverera en avkastning som
övers�ger relevant jämförelseindex på fem års sikt. Fonden har en
investeringshorisont på 35 år och normalt en koncentrerad por�ölj på
2535 bolag.

Nyckeltal  5 år
15,34

Standardavvikelse
Sharpekvot

0,59

Beta

1,08

Tracking Error

4,95

Informa�onskvot

0,64

Alpha

3,99

Up Capture Ra�o

97,27

Land

Por�öljvikt %

Volvo AB B

SWE

7,9%

Indutrade AB

SWE

5,7%

Atlas Copco AB B

SWE

5,3%

Sandvik AB

SWE

5,2%

Svenska Handelsbanken A

SWE

4,9%

Hexpol AB B

SWE

4,9%

FIN

4,5%

Trelleborg AB B

SWE

4,4%

Skandinaviska Enskilda Banken AB A

SWE

4,3%

Husqvarna AB B

SWE

4,2%

Nordea Bank Abp

118,12

Down Capture Ra�o

Branschfördelning (%)

Geograﬁsk fördelning (%)
%

%

Industri

60,1

Sverige

92,7

Bank och ﬁnans

16,1

Finland

4,9

Teknologi

6,4

Danmark

1,4

Basindustri & råvaror

5,2

Schweiz

1,0

Hälsovård

4,5

Total

Konsument, stabil

4,2

Sällanköpsvaror

2,6

Kommunika�on

0,9

Total

100,0

100,0

KONTAKT

OM DIDNER & GERGE

Didner & Gerge Fonder AB
Huvudkontor i Uppsala: Dragarbrunnsgatan 45
Filial i Stockholm: Södra Kungstornet, Kungsgatan 33
Postadress: Box 1008, 751 40 Uppsala
Telefon: 01864 05 40
För mer informa�on: www.didnergerge.se

Didner & Gerge är e� fristående fondbolag som grundades 1994
med säte i Uppsala. Vi förvaltar våra fonder ak�vt och har som mål
a� skapa god avkastning på lång sikt. Vi ser ﬂera fördelar med a�
vara e� fristående fondbolag och inte en del av en större koncern.
Därmed kan vi helt fokusera på förvaltningen av våra fonder och ge
våra förvaltare frihet a� utgå från sina bästa idéer i sy�e a� skapa
god avkastning för dig som kund.

Kom ihåg a� sparande i fonder all�d är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garan� för fram�da avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert a� du får �llbaka hela det insa�a beloppet. Ta all�d del av fondens faktablad innan du gör en insä�ning. Informa�onsbroschyr och faktablad ﬁnns a� �llgå hos fondbolaget på
www.didnergerge.se eller telefon 018640 540.
Informa�onen i de�a produktblad �llhör Morningstar och/eller Didner & Gerge Fonder och får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan medgivande.

