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Kommentar till månaden:

• Handelstariffer, räntehöjningar från Federal Reserve och amerikanska 10-årsräntan på högsta nivåer sedan 2011 bröt 

slutligen investerares förtroende och ledde till den sämsta månaden för globala aktier på sex år. S&P 500 föll med 

över -10 procent under månaden och förlusterna var ännu större för små- och mellanstora bolag innan marknaden 

putsade upp siffrorna något före månadsskiftet. 

• Den generella utförsäljningen med förhöjda korrelation mellan aktier under extrem volatilitet skapade en fientlig 

miljö för vår portfölj och fonden minskade med -3,42 procent för månaden jämfört med -7 procent för S&P 500, -9,7 

procent för medestora bolag och -10,4 procent småbolag. 

Händelser och trender:

• Den internationella valutafonden IMF sa att världsekonomin har planat ut då långivaren sänkte sin tillväxtprognos för 

första gången på över två år till följd av stigande handelsspänningar och press på tillväxtmarknader.

• President Donald Trump anklagade Federal Reserve för att ”going loco” och menade att de är ansvariga för börsernas 

ras och att ”Fed är tokiga, de fortsätter att höja räntorna och det är helt galet”. 

• Den kinesiska valutan fortsätter falla mot dollarn och samtidigt som den amerikanska finansministern avstod från 

att namnge Kina som valutamanipulator, så eskalerar granskningen av Kinas valutakurspolitik. Kinesiska aktier sjönk 

ytterligare då investerare fokuserar på utsatta företag som använt aktieinnehav som säkerhet för lån.

• Mer än halvvägs genom den starka vinstrapportsäsongen 10 månader in i det största vinsttillväxtsåret det här decenniet 

och samtidigt som bolagens rörelseresultat stiger mer än i dubbelt så hög takt som det historiska genomsnittet är 

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 Norrsken - Förvaltarkommentar per 31 oktober, 2018
Carl Anderen, förvaltare av Norrsken.

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från Start

Norrsken - R SEK  -3,42%  N/A   N/A -6,18%

Jämförelseindex -0,07% N/A N/A -0,47%

Nyckeltal

Årlig avkastning           4,43%

Korrelation, MSCI World       0,22 

Korrelation, OMRX T-Bond  -0,14

Sharpkvot (24 mån)              0,36

Positiva månader              61,81%

Översikt

Startdatum                  2010-12-01

Förvaltningsavgift                   2 %

Prestationsbaserad avg.           JA 

Riskgrad                              4 av 7

Jämförelseindex        RXVX Index

det häpnadsväckande att både Dow Jones Index och S&P 500 i slutet av oktober 

har nollavkastning för året. 

Förändringar i portföljen:

• Den stora börsnedgången med extremt hög volatilitet gjorde det i princip omöjligt 

för investeringsbankerna att prissätta nya transaktioner och vi initierade endast 

en ny position under månaden. Däremot gjorde vi endast små justeringar i våra 

befintliga positioner så vår portfölj är huvudsakligen intakt. 

Fondens positionering och marknads tro:

• När väl marknadsvolatiliteten normaliseras så förväntar vi oss att bankverksamheten 

tar fart då vi nu närmar oss vinstrapporteringssäsongens slut. Vi tror att den större 

nedgången för små- och medelstora bolag var övergjord, och huvudsakligen drivet 

av likviditetsskäl, så när marknaden lugnar ned sig så har vår portfölj en utmärkt 

möjlighet att leverera positiv avkastning igen. 


