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Utveckling per andelsklass (%)1)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
2019 0,0% -2,8% 0,5% 1,8% 0,6% 0,1%

2020 -2,1% 2,4% -0,1% -6,0% 5,2% 0,0%

Fondöversikt Exponering, månadsslut
Startdatum Antal långa positioner 38
Basvaluta USD Antal korta positioner 30
NAV Månadsslut SEK 458m Bruttoexponering 140%
Likviditet Daglig Nettoexponering 1%
Minsta investering SEK 100kr Nettoexponering, fossil industri -7%
Förvaltningsavgift 1,5% Största lång % NAV 6,4%
Prestationsbaserad avg. 20% Största kort % NAV 6,2%

Top 5 långa pos.  % NAV 19%
Förvaltare Top 5 korta pos.  % NAV 27%
Vidar Kalvoy Likviditet (0-1 dag, 20% deltagande.) 94,2%
Joel Etzler

Attributions Analys
Prestation långsida 2,3%
Prestation kortsida 2,9%
Netto 5,2%

Friskrivning

1)Andelsklass R SEK

Kontakta Coeli

Coeli Asset Management

Sveavägen 24 -26 SE - 111 57 Stockholm E-mail: investorrelations@coeli.com Website: coeli.com

2019-08-16

Varken historisk avkastning eller simulerad avkastning är en garanti eller en tillförlitlig indikation för framtida avkastning. Förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade
med osäkerhet och kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ett investeringsbeslut ska grundas på den detaljerade informationen som finns i fondens faktablad, informationsbroschyrer med fondbestämmelser, fullständiga fondbestämmelser
och den senast publicerade årsrapporten och halvårsrapporten. Dessa dokument finns på www.coeliam.se och kan även erhållas gratis direkt från Coeli. För råd om placeringar
anpassade efter din individuella situation bör du kontakta din rådgivare.

Denna presentation är inte avsedd för spridning i USA eller andra länder där innehållet eller spridning kan vara otillåten. Fonden som beskrivs i brevet är inte avsedd att erbjudas
eller säljas till amerikansk medborgare eller person bosatt i USA eller till företag som är hemmahörande i USA eller lyder under amerikansk lagstiftning.

Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli kan dock Inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster eller
skador som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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Fonden steg under maj med +5,2 procent efter avgifter vilket tog årets avkastning till 0 procent. Utvecklingen sedan fondstarten i mitten
av augusti är -0,9 procent (klass R SEK).

Maj månad var nära nog en spegelbild av april, trots den fortsatt starka upptrenden i aktiepriser och oljemarknaden. Oljepriset (WTI)
stängde upp 88 procent, den största månatliga uppgången i historien, och de flesta aktieindexen ökade mellan 5–10 procent. Längden
och styrkan i den ekonomiska återhämtningen är minst sagt osäker men marknaden, som har hjälpts av låga räntor och enorma
finanspolitiska stimulanser, är hittills villig att se igenom en mängd osäkerheter.

Efter aprils svaga utveckling i fonden, som förstärktes till den sista dagen i kalendermånaden, justerade vi en del positionsstorlekar och
hedging i våra teman. Vi har dock stått fast vid vår fundamentala positionering då vi förväntade oss att korrelationen mellan energiaktier
skulle falla från de höga nivåer som var i mars och april. Det blev också precis som vi förväntade oss vilket reflekteras i fondens
utveckling under månaden då vi tjänade 2,3 procent från långa positioner och 2,9 procent från korta positioner.

I oljemarknaden har efterfrågan helt klart förbättrats från botten i april. Samtidigt stängdes produktionen troligtvis ned snabbare än
många förväntat sig då oljebrunnar högre upp på kostnadskurvan stängdes ned till följd av oro att oljepriset gick negativt under en
period i mitten av april. OPEC+ har till cirka 70–80 procent efterföljt de nya, historiskt stora produktionsreduktionerna, vilket man får
betrakta som ett gott resultat hittills. Trots detta överväger nu gruppen ledd av Saudiarabien att förlänga reduktionerna några månader
till. Möjligtvis signalerar det att efterfrågan inte har återhämtat sig tillfredställande, åtminstone inte kortsiktigt. Detta krävs för att få den
önskade backwardation i kurvan, som ger incitament att tömma lagren.

Ironiskt nog har den starka återhämtningen i oljepriset, som delvis har drivits på att finansiell spekulation i WTI-kontrakten
(positioneringen är på två års högsta) redan resulterat i att en del amerikanska oljeproducenter har annonserat att skruva på kranarna
på stängda brunnar igen. Hittills har endast några få bolag annonserat detta specifikt men under konferenser i maj fick vi veta att ett pris
runt 35 USD räcker för att skruva på produktionen i stängda fält. De flesta oljeproducenterna i USA behöver ett oljepris på 40-45 dollar
för att börja öka produktionen igen men vi har noterat att antalet hydraulic fracturing crews (som används för att färdigställa brunnar i
produktion) troligtvis bottnade för två veckor sen (ned 85 procent från toppen runt ~320 i mars till endast 45 crews) och ökade 18
procent till 53 förra veckan. Oljeriggar i USA har ”endast” fallit 67 procent sedan toppen i mars, vilket har resulterat i ett stort antal DUCs
(Drilled but UnCompleted wells). Detta adderar till den redan skyhöga extrakapaciteten att snabbt producera mer olja vid rätt pris.

Efterfrågan på el har också återhämtat sig från botten och i Europa är vi endast 5-15 procent under 5-års snittet. Trenden att arbeta
hemifrån kan mycket väl fortsätta en tid framöver och möjligtvis kommer det strukturellt förändra dynamiken i energimarknaderna i åratal
framöver. Hur mycket återstår att se.

De flesta av våra teman hade positiv avkastning under månaden men det bästa i absoluta termer var refining, där våra två
biobränslebolag Neste och Renewable Energy Group signifikant överavkastade de huvudsakligen oljefokuserade amerikanska
raffinaderierna. Permian-temat som huvudsakligen består av kvalitetsproducenter i Permian mot kvalitetsproducenter i andra områden
gick också bra tillsammans med vår pair trade Noble Energy vs Occidental. Den bästa procentuella avkastningen kom från vårt Climate
Champions tema lett av RWE, ett tyskt energibolag med signifikant tillväxtpotential inom förnybar energi och en möjlighet att ställa om
från huvudsakligen fossilt till förnybart. Det sämsta temat var Seismic, vilket var fondens bästa tema i april.

När vi ser tillbaka på maj kan vi dra en del slutsatser. Dragkampen mellan de pågående (eller avslutade?) ekonomiska effekterna av
covid-19-pandemin och centralbankernas stimuleringar kommer antagligen fortsätta, men som det ser ut nu så dansar aktie- och
kreditmarknaderna efter centralbankernas pipa, vilket tydligt ses i volymen av ny kredit emitterad, implicit kreditrisk och aktievärderingar.
Volatiliteten i energimarknaderna har kommit ned från de högsta nivåerna i mars och april men kommer antagligen fortsatt vara hög en
tid framöver.

Under månaden har vi deltagit i sex virtuella konferenser i USA, något vi inte hade klarat av tidigare. Trots att det långt ifrån ersätter
fabriksbesök och personliga möten så har den nya virtuella verkligheten skapat möjligheter som troligtvis inte är positivt för den
långsiktiga efterfrågan på olja. En annan växande trend är det ökade intresse för oberoende energiförsörjning och stabilitet hos
hushållen, vilket kan gynna en del segment av sol- och vind-installationer.
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