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Ni som läser våra månadsbrev har kunnat följa att vi under sommaren gjorde många portföljförändringar då vår syn var att 
den globala bil-, lastbil- och byggindustrin hade nått sin cykliska topp. Den här månaden insåg aktiemarknaden just det - 
vinstvarningarna från cykliska företag stod som spön i backen och börserna föll kraftigt. Många av de cykliska aktierna föll 
med över 20 procent på bara några veckor.

I ett sånt här börsfall finns det inte många platser att gömma sig på och tecken på det var att nästan alla större börser föll 
med ungefär lika mycket, mätt i USD. När vi summerar månadens alla positiva och negativa rörelser ser vi att fonden föll med 
4,1 procent, vilket var 0,4 procent bättre än index. På den positiva sidan gick brasilianska Magazine Luiza mycket bra och 
på den negativa sidan hittar vi Sunny Optical och Beacon Roofing Supply. Vi är nöjda med att vår portfölj av tillväxtaktier 
höll emot så pass bra när börserna föll, något som vi anser är viktigt för er andelsägare. 

Under oktober hann vi med en hel del företagsbesök. Henrik besökte Money 20/20-mässan i USA, en av världens största 
betalningskonferenser, och träffade bolag som Global Payment och American Express. Henrik åkte även till Taiwan och 
Kina och mötte några av världens ledande teknikföretag. Andreas å sin sida träffade tyska fastighetsbolag som var på 
besök i Stockholm.

Händelser och trender i marknaden 
Det är mycket för marknaden att hantera just nu. Inte bara är det att många cykliska delar av ekonomin som nu börjar falla 
men vi har även högre räntor i USA tillsammans med handelskrig. Oktober var en månad då det  var riskfyllt att äga vissa 
aktier på själva rapportdagen. Vi sålde till exempel av nästan allt vi ägde i 3M dagarna innan rapporten, för att sen köpa 
tillbaka dessa aktier på rapportdagen när aktien var ned avsevärt. Små saker som över tid generar överavkastning till er 
andelsägare.

Förändringar i portföljen
För att dra nytta av marknadens volatilitet gjorde vi två kortsiktigare investeringar under månadens gång. Den ena i ett 
tyskt fastighetsföretag vid namn Vonovia och den andra i portugisiska banken BCP, en aktie som vi tidigare investerat i. 
Medan månaden var negativ för börserna över världen så lyckades vi tjäna pengar i båda de här aktierna.

Fondens positionering och marknadstro
Även om ekonomin saktar in något så gör inte vi det. Under november ska vi träffa Brembos VD i Italien och vi ska åka till 
Boston och New York för att träffa bland annat Thermo Fischer. Vi ser fortsatt full fart i de bolag och sektorer som fonden äger! 

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 Asset Management 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.
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Andreas Brock, förvaltare av 

Coeli Global Selektiv. 

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från Start

Coeli Global Selektiv - R SEK -4,05%   3,23% 36,55% 62,50%

Jämförelseindex -4,48% 7,66% 34,68% 51,21%

Översikt

Startdatum 2014-11-28

Förvaltningsavgift 1,4 %

Prestationsbaserad avg.      Ja, 10 %

Riskgrad 5 av 7

PPM-nummer 422709 

Jämförelseindex      MSCI AC World
NTR $ i SEK

Henrik Milton, förvaltare av Coeli 

Global Selektiv. 

Största innehav (%)

WORLDPAY INC -A-                 4,8%

THERMO FISHER SCIENT.        4,8%

UNITEDHEALTH GROUP INC   4,7%

DEUTSCHE WOHNEN SE         4,7%

GLOBAL PAYMENTS INC         4,6%
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