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VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på annat 

sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade med 

osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om framtida 

utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster 

som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Coeli Absolute European Equity - Förvaltarkommentar per 31 oktober, 2018
Mikael Petersson, förvaltare av 

Coeli Absolute European Equity. 

Översikt

Startdatum    2017-12-20

Förvaltningsavgift (R SEK)      2%

Prestationsbaserad avg.  Ja, 20%

Riskgrad            5 av 7

Nyckeltal

Årlig avkastning  N/A

Korrelation, MSCI World N/A

Korrelation, OMRX T-Bond N/A

Sharpekvot (24 mån) N/A

Positiva månader             75,00%

Utveckling oktober

Fonden hade en mycket svag månad och var ned -8,1 

procent (andelsklass I SEK) jämfört med Europaindex 

som var ned -5,6 procent. För 2018 är motsvarande 

siffror +/- 0 procent (andelsklass I SEK) och -7,1 pro-

cent för Europaindex.

Aktiemarknader/Makroutveckling

Det har varit en sällsynt utmananade månad för alla 

inblandade på världens finansmarknader. Katalysatorn 

till nedgången var den amerikanska långräntan som 

drog förbi tidigare högstanivåer och gjorde markna-

den extremt nervös. Samtidigt som vi skickade ut förra 

månadsbrevet gick den amerikanska 10-åringen den 

4 oktober till en ny högstanivå på 3,23 procent, vilket 

gjorde att marknaden kom under rejäl press. S&P 500 var nere på som mest cirka -11 procent och slutade på –7 procent 

för månaden. Tyskland var ner -6,5 procent i oktober vilket ger -11,5 procent 2018. Sverige mätt i euro var ner -7,8 procent, 

vilket ger –5 procent under 2018. Det nya i handelsmönstret var att de tidigare vinnarna, FAN- aktierna, kom ner rejält under 

månaden. Facebook och Netflix var till exempel båda ner cirka 20 procent. När räntan i analytikers kassaflödesmodeller 

stiger minskar nuvärdet av det framtida kassaflödet. Det i kombination med stora upparbetade vinster gör de sårbara i en 

sådan här marknad. 

Det har varit många händelser som stuckit ut under månaden. Här är några exempel: 

1. 10 oktober var den största nedgången på Nasdaq sedan augusti 2011 (-4 procent) 

2. Olika systematiska strategier tog stora förluster i mitten av månaden när inga hedgar fungerade, alla tillgångsslagen 

föll och förenklat körde alla med samma risksystem. Allt kom samtidigt och vissa aktörer förlorade 10-15 procent på 

något dygn i mitten av månaden.

3. 29 oktober gick ”top ten crowded longs”, det vill säga de mest populära amerikanska aktierna hos hedgefonder, tre 

procent sämre än S&P 500 den dagen. För att ytterligare förvärra saken gick ”top 10 crowded shorts” 1 procent bättre 

än S&P 500 under samma dag. Den värsta dagen för ”crowded stocks” sedan 2010 enligt Morgan Stanley.

Vi tog ner nettoexponeringen direkt i starten på månaden då vi kunde se utvecklingen på den amerikanska räntemarkna-

den och vad det kunde leda till. Vi förutspådde dock inte att det skulle bli den värsta oktober sedan 2008. Trots en lägre 

exponering tappade vi mer än marknaden på dessa veckor, vilket såklart är frustrerande. Den stora anledningen var en 

exponering på cirka 25 procent i mindre bolag som har gått bra under året och som vi har mycket starka skäl till att äga. 

Bolagen är i mångt och mycket både missförstådda och oupptäckta. Med den kunskap vi besitter är målsättningen en 

avkastning på mer än 100 procent kommande 2-3 år. Positionerna är omöjliga att hedgea då det är väldigt speciella bolag, 

bland annat Cyan och Immunovia, så man får äga dem rakt av och ibland frestar det på. Fem aktier stod för 66 procent av 

nedgången i långa portföljen under oktober; Burford Capital -15 procent, Immunovia -19 procent, Cyan -19 procent, JDC -12 

procent och Mynaric -20 procent (som är den minsta positionen).

I marknader som dessa spelar värdering och fundamentala faktorer en liten roll. Det är nästan uteslutande drivet av likvidi-

tet och i flera fall uppstod ”air pockets”, där aktiepriset kom ner rejält under låg volym och utan några nyheter, men köparna 

uteblev. Vi har passat på att sätta vår kassa i arbete och öka i flera av våra innehav då vi inte hittat något fel i analysen av 

bolaget. Tvärtom har vi i flera fall haft ett mycket starkt nyhetsflöde som gav en viss positiv reaktion i slutet av månaden. 

Intresset kommer sannolikt att komma tillbaka när det lugnat ner sig och då äger vi en större del av bolaget jämfört med 
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för en månad sedan. Vi har anledning att tro att det fortsatt kommer vara ett starkt nyhetsflöde från våra bolag och förr 

eller senare kommer det att betala sig. 

Jag vill också passa på att upprepa ambitionen jag säger till alla som har ett intresse av att investera eller redan är an-

delsägare i fonden:  

• I en marknad som går ner kommer vi att tappa pengar, men mindre än marknaden

• I en marknad som går sidledes ska vi tjäna pengar

• I en uppåtgående marknad ska vi försöka följa med

I kortare tidsperioder kan både punkt ett och tre halta och tittar man på den här månaden är vi såklart inte nöjda. Tittar 

man på året är Europa inklusive Sverige ner 5-8 procent på året medan vi är oförändrade. Målsättningen är såklart att så 

snabbt som möjligt börja tjäna pengar igen.

 

Vi påminner med ödmjuk ton också om Peter Lynch, en av världens bästa investerare: 

”Bargains are the holy grail of the true stock picker. The fact that 10 to 30 percent of our net worth is lost in a market sell-

off is of little consequence. We see the latest correction not as a disaster but as an opportunity to acquire more shares at 

low prices. This is how great fortunes are made over time.” 

Nu har vi inte samma typ av mandat som han hade men vi delar hans syn. Rätt hanterat ges här fantastiska möjligheter och 

vi är fokuserade på att maximera värdeskapande för alla andelsägare inklusive undertecknad. 

På makrofronten har vi fått flera signaler om att den absoluta toppen i den ekonomiska aktiviteten är passerad. Vi är 

fortsatt på tydliga tillväxtnivåer och USA är fortsatt den största motorn i sammanhanget med en ekonomi som går för 

högtryck och arbetslösheten är den lägsta på 50 år (därav trycket upp på räntorna). I fredags den 2 november kom nya 

siffror som visade att sysselsättningen i USA ökade med 250 000 nya arbeten i oktober vilket var klart mer än väntat och 

överträffade även septembers 118 000. I och med oktobersiffran har nu antalet arbeten i USA ökat 100 månader i rad vilket 

är ett nytt rekord och synnerligen imponerande. 

Långa innehav

Fondens lysande stjärna var återigen Green Landscaping som den 15 oktober annonserade ett betydande förvärv som 

signalerar stor värdepotential.  Greens starka balansräkning i kombination med ett starkt kassaflöde möjliggör att man kan 

finansiera förvärvet av Svensk Markservice helt genom nyupptagna kreditfaciliteter. Värdeskapandet för oss ägare kommer 

från flera håll då man får en bättre kapitalstruktur och hävstång på sin balansräkning, en sannolik marginalförbättring samt 

det faktum att bolaget nästan dubblar sin storlek vilket i sig har ett värde. Svensk Markservice omsätter knappt 900mkr 

jämfört med Greens ca 1,1mdr men har lägre lönsamhet. Förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på vinst per aktie från 

2019 och framåt. Väldigt förenklat kan man säga att Greens EV (Enterprise Value = Börsvärde +/- nettoskuld/kassa) vid 

förvärvet var en dryg miljard med cirka 1,1mdr i omsättning vilket ger EV/Sales på ca 0,9x. Nu köper man ett bolag för 

400mkr som omsätter det dubbla, alltså cirka 0,45x. Det finns ingen fundamental skillnad i de olika verksamheterna så det 

bör vara realistiskt att över tid få upp marginalen till Greens nuvarande. Om man lyckas med det är potentialen 10-15 kro-

nor per aktie på 2-3 år enbart på det här förvärvet och med oförändrade multiplar. Att aktien enbart var upp 6 procent på 

månaden beror på en sur börs. Aktien är sedan introduktionen i mars upp 45 procent vilket gör den till dags dato till årets 

bästa börsintroduktion. Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande men borde inte leda till några problem. 

Flera av våra andra bolag kom också med ett starkt nyhetsflöde under månaden. 

Beijer Ref, verksamma inom kyla och luftkonditionering, som vi ägt under första halvåret kom 22 oktober med en mycket 

stark kvartalsrapport men aktien handlades ned 30 procent (!) på fyra dagar och gav oss en möjlighet att på några dagar 

bygga upp en position igen till attraktiva priser. Här var det tydlig panik bland säljarna under några dagar som kan bero på 

olika orsaker, men själva rapporten kunde man inte skylla på. 

JDC, som är vårt tyska fintech-bolag, annonserade 31 oktober en avsiktsförklaring med tyska comdirekt bank AG om att 

expandera deras plattform och erbjudande så att kunden enkelt kan se och managera alla försäkringar digitalt tillsammans 

med all övrig ekonomi. comdirekt är en bank och Tysklands största online-mäklare med 2,4 miljoner kunder. Integrationen 

kommer att ske med JDC:s mjukvara och den stora kundbasen ger en betydande intjäningspotential för JDC. Marknaden 
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har väntat på affärer som denna efter att man för ett år sedan gjorde en stor strukturaffär med Lufthansa. Vi hoppas och 

tror att det nu taktar upp och vi får se fler affärer kommande kvartal.

Mynaric som är verksamma inom rymdindustrin annonserade 24 oktober att man skrivit ett MoU (Memory of Understan-

ding) med en icke namngiven kund avseende att sälja Mynarics produkter till flera satelliter som ska skjutas upp i slutet 

av 2019. Det är i så fall en testorder och går det enligt plan kommer några hundra satelliter att behövas och därmed cirka 

1000 laserterminaler. Potentialen är enorm då priset lågt räknat är 200k euro per terminal vilket skulle betyda för 200m 

i intäkter för Mynaric. Aktien kom under press innan denna nyhet och har ännu inte hämtat sig, sannolikt på grund av att 

tidiga investerare sedan 31 oktober har rätt att sälja sina aktier. Vi avvaktar och kommer eventuellt att delta om det sker en 

kontrollerad placering av aktier i marknaden.

Cyan är ett ”cyber security”-företag med kunder som till exempel T-Mobile och Sberbank. Aktien har gått väldigt bra under 

året men var under stor press någon vecka in i månaden. Efter att levererat en stark rapport i slutet av månaden, där man 

bekräftade tidigare försiktiga prognoser för 2019, kan man konstatera att värderingen då ger låga 12x vinsten. Under mer 

normala omständigheter borde enbart multipelexpansionen ge 100 procents uppsida. Därutöver kan ett nytt större kon-

trakt flytta intjäningen 10-20 procent. Bolaget kommunicerade också en rekordstor pipe-line där förhoppningsvis någon 

eller några kontrakt realiseras innan året är slut. Konsekvensen av detta är att vi ökat vårt innehav i bolaget under månaden. 

Immunovia, som är vårt medtech företag fokuserat på tidig upptäckt av cancer, presenterade den 6 oktober sin strategi 

inom autoimmuna sjukdomar efter att man i augusti visat på ett stort genombrott. Som en konsekvens av de exceptionellt 

bra resultat som erhölls blir nu reumatoid artrit (RA) ett viktigt strategiskt fokusområde för bolaget. Om det går enligt plan 

förvandlas bolaget från ett ”one product company” till ett bolag med en teknisk plattform med flera applikationer. Som 

det ser ut nu förväntas försäljningen inom Pancreas komma igång om cirka ett år och inom RA år 2021. Testmarknaden 

inom RA uppskattas idag till 3,5mdr USD med en stark tillväxt. Annonseringen några timmar innan presentationen att en 

styrelseledamot (ingen grundare) sålt några tusen aktier veckan innan var sällsynt dålig timing, något vi också framfört till 

bolaget. Fokus från en bra och viktig presentation minskade självklart något. 

Värt att nämna är också att Immunovia fick en ny peer när Guardant Health gjorde börsintroduktion 4 oktober. Man tog 

in ca 240m USD och aktien steg första dagen med 70 procent till ett börsvärde på cirka 2,5mdr USD. När detta skrivs är 

börsvärdet cirka 3mdr USD (10 gånger större än Immunovia). Man kan konstatera att Immunovia inte är upptäckt bland 

amerikanska investerare, men levererar bolaget kommer det såklart att ske, vilket kommer få en positiv påverkan på vär-

deringen (vår bedömning). 

Sist men inte minst annonserade Atai Life Sciences, det privata investmentbolaget vi investerade i under september, den 

23 oktober att deras portföljbolag COMPASS Pathways fick godkännande av FDA, ett så kallat ”Breakthrough Therapy 

designation” då deras substanser visar att det kan ge betydande förbättringar jämfört med annan tillgänglig behandling. 

Detta är ett genombrott för bolaget och då även för Atai. Bolaget avser att ta in lite mer kapital i början av 2019 och en 

försiktig bedömning från bolagets sida är att det sker till priser 50 procent över nivån där vi investerade för en månad 

sedan. Därefter siktar man på en notering av bolaget senast i slutet av tredje kvartalet 2019. Nuvarande värdering som är 

vårt inköpspris ger att Atai har en vikt på knappt 2 procent i vår portfölj och vi äger 0,7 procent av bolaget. Det ser lovande 

ut och fortsättning följer.

Korta Innehav

Vi tjänade mer pengar än tidigare i den korta portföljen vilket är naturligt i den miljön vi haft. Bäst intjäning hade vi i Her-

mes, Kappahl, Sandvik, SKF, Volvo, Johnsson Mathey samt Nordea. Även futures i S&P 500 föll väl ut. Dock fungerade flera 

bolagsval mindre bra och en av våra större positioner som Avanza var upp 21 procent under månaden efter en rapport 

som ledde till försumbara justeringar av estimaten hos de analytiker som följer bolaget. Det är verkligen en ovanlig rörelse 

vi fått beskåda under månaden där resten av världen var under press men Avanza går rakt upp. Det var sannolikt många 

som täckte sina korta positioner men det är ändå anmärkningsvärt. Vi såg en liknande utveckling i februari i år men efter 

några månader hade kursen kommit ner igen. Det är inget fel på bolaget men multiplarna på cirka 36x intjäning 2018 och 

drygt 30x 2019 är enormt höga och implicerar enorma förväntningar vad gäller värdeskapande. Därutöver är det tveksamt 

att förväntningarna infrias 2019 då vi tycker analytikerna är väl optimistiska. Vi lyckades dock handla aktien bra under 

månaden och ökade på de högsta nivåerna så vårt snitt är trots den starka uppgången inte långt från nuvarande kurs. 
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Exponering

Vi tog ner nettoexponeringen första dagarna i månaden från cirka 69 procent till cirka 58 procent. Baserat på marknadens 

extrema positionering under månadens sista 10 dagar tog vi upp exponeringen och slutade på relativt höga 79 procent vid 

månadens slut. I den siffran ingår dock Cinnober och våra två onoterade bolag med totalt cirka 9 procent. Bruttoexpone-

ringen har under månaden varierat mellan cirka 120-130 procent. 

Marknadssyn

Vi missbedömde kraften i nedgången i oktober även om vi såg varningssignaler på räntemarknaden. Oktober var den 

sämsta månaden på 7 år för aktier som tillgångsklass men fördelen i den panik som uppstod i vissa namn är att vi fått 

möjlighet att köpa in oss på väldigt attraktiva nivåer och flera av dem är upp 10-15 procent från de lägsta nivåerna för cirka 

en vecka sedan. 

Värderingarna har snabbt kommit ned då vinstförväntningarna i marknaden i stort är oförändrade. Stoxx600 ”earnings 

yield” nådde 7,2 procent i oktober (inverterat P/E tal minus 10-åriga statsskuldräntan) och på rullande femårsbasis är det 

mer än två standardavvikelser från genomsnittet vilket implicit betyder antingen 1) en ny rejäl eurokris eller 2) extremt 

översålda nivåer. Vi lutar oss i dagsläget mot det sistnämnda.

Marknaden satte sannolikt lägstanivåerna för året förra veckan. De köpare som agerade var mest de som täckte sina korta 

positioner. Det faktum att kvartalsrapporterna blev bättre allt eftersom månaden gick hjälpte också till att bromsa fallet. Vi 

tror att oddsen för att riktiga köpare kommer tillbaka efter att valet i USA är avklarat (imorgon när detta skrivs) är rimligt 

goda och att om så sker lyfter marknaden ett antal procent fram till årsskiftet. Om en vecka vet vi betydligt mer. Nasdaq 

kommer att bestämma riktningen, det vill säga de gamla ledarna.

Trump gör allt som står i hans makt för att driva börsen uppåt och han sätter Fed under mer och mer press. Fed tar inte 

mycket intryck från honom vilket är helt rätt då vi är långt från nivån där en nedgång i aktiemarknaden äventyrar realeko-

nomin. När valet är avklarat tror vi det finns förutsättningar för att Trump sätter sig med Kina och förhandlar fram ett brett 

handelsavtal som sen kan implementeras kommande 6-12 månader. Det hade självklart varit positivt för världsekonomin, 

inte minst den amerikanska, om så blir fallet och han blir en hjälte i många amerikaners ögon.
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