
  ORG. NR. 556608-7648

BOX 3317, 103 66 STOCKHOLM

SVEAVÄGEN 24-26, 111 57 STOCKHOLM

T. 08-506 223 00

WWW.COELI.SE

INFO@COELI.SE

Stockholmsbörsen rasade 7,2 procent utav en kombination av högre marknadsräntor i USA och oro för sämre konjunktur. 

Förhandlingarna mellan USA och Kina kring handelsvillkor, tillsammans med de tariffer som redan är beslutade, fortsatte 

att påverka aktiemarknaden negativt. Det var framförallt cykliska bolag som tog stryk i börsraset. Coeli Sverige backade 

6,7 procent.

Vi ser ut att vara inne i en ovanlig period av både stigande marknadsräntor till följd av högre inflation i USA samtidigt 

som vi får signaler om att den globala konjunkturen försvagas. De svenska verkstadsbolagen har gått från att prata om en 

förbättring av efterfrågan till att prata om en utplaning och vinsterna i sektorn har börjat revideras ned. 

Bland våra innehav gick norska NRC Group, som verkar inom järnvägsunderhåll, bäst med en uppgång på 8,1 procent. 

Bolaget presenterade ett stort förvärv som dubblar omsättning och resultat och gör det nya bolaget till den största 

aktören i Norden. Den norska it-distributören Atea bidrog mest negativt till avkastningen i oktober, tillsammans med NCC. 

Båda aktierna sjönk 13 procent.

Atea redovisade ytterligare ett väldigt starkt kvartal den 18 oktober med en vinsttillväxt utanför Danmark på närmare 20 

procent. Den danska verksamheten plågades av den korruptionshärva som bolaget nu har bakom sig. I slutet av månaden 

valde den största offentliga inköparen i Danmark Atea som leverantör till ett nytt ramavtal, vilket i praktiken sätter punkt 

för den oro kring Danmark som funnits under en längre tid. 

NCC höll kapitalmarknadsdag där den nya vd:n Tomas Carlsson presenterade sin syn på bolaget och strategin framåt. De 

nedskrivningar och omvärderingar på 1 565 miljoner kronor som redovisades var högre än väntat, motsvarande cirka 12 

procent (!) av börsvärdet. Överlag var presentationen positiv – nu är manegen krattad för att nå en rörelsemarginal på 4 

procent. 

Vi köpte Autoliv i slutet av september men valde att sälja redan i början av oktober. Osäkerheten kring den globala 

bilproduktionen är hög, framförallt i Kina och Europa, och vinstvarningarna har haglat i sektorn. Även om Autoliv har 

exceptionellt goda förutsättningar relativt andra fordonsunderleverantörer ser vi en risk att sentimentet i sektorn försvagas 

ytterligare och håller oss vid sidlinjen en tid. 

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 Sverige - Förvaltarkommentar per 31 oktober, 2018

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från Start

Coeli Sverige - R SEK -6,67% -2,43% 5,10% 17,98%

Jämförelseindex -7,15% 3,33% 23,37% 38,50%

Största innehav (%)

SKANDINAV.ENSK.BANKEN A 7,6%

HOIST FINANCE 7,1%

KUNGSLEDEN 7,1%

ATEA ASA 6,3%

ESSITY AKTIE- B 5,9%

Översikt

Startdatum                   2014-11-28

Förvaltningsavgift                1,4 %

Prestationsbaserad avg.        N/A 

Riskgrad                              5 av 7

PPM-nummer                    351049

Jämförelseindex              SIX PRX

Vi sålde även Boliden. Bolaget gör mycket rätt men det hjälper tyvärr inte när prissättningen av 

koppar och zink, även andra metaller, styrs i stor utsträckning av finansiell spekulation. Risken 

är hög att konjunkturoro fortsätter att tynga både metallpriser och aktien och i det här läget 

äger vi hellre bolag med mer förutsägbara kassaflöden, där resultatförbättringen styrs mer av 

interna än externa faktorer.

Vi minskade kraftigt i Danske Bank under månaden men har kvar ett litet ägande. Den utredning 

som banken presenterade i september gav fler frågor än svar och det finns en uppenbar risk för 

amerikanska böter som gränsar till vad banken klarar av. I princip är allting annat än storlek och 

tidpunkt för en amerikansk bot ovidkommande och osäkerheten kring det gör det svårt att äga 

aktien. Å andra sidan är en väldigt kraftig bot inprisad.

Högre räntor och handelshinder talar för att efterfrågan kommer att försämras framöver, vilket 

bör innebära fortsatt multipelkontraktion och lägre vinstprognoser. Vi har därför en portfölj med 

mestadels innehav där bolagsspecifika faktorer styr vinstutvecklingen, och inte konjunkturen.

Mattias Eriksson, förvaltare av  

Coeli Sverige.


