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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% -3,1% 1,0% 0,70% -2,4%

Fondöversikt Exponering, månadsslut

Startdatum Antal långa positioner 40

Basvaluta USD Antal korta positioner 38

NAV Månadsslut SEK 455m Bruttoexponering 164%

Likviditet Daglig Nettoexponering 5%

Minsta investering SEK 100kr Nettoexponering, fossil industri -8%

Förvaltningsavgift 1,5% Största lång % NAV 6,7%

Prestationsbaserad avg. 20% Största kort % NAV 8,3%

Top 5 långa pos.  % NAV 27%

Förvaltare Top 5 korta pos.  % NAV 26%

Vidar Kalvoy Likviditet (0-1 dag, 20% deltagande.) 90,4%

Joel Etzler

Attributions Analys

Prestation långsida 2,0%

Prestation kortsida -1,3%

Netto 0,7%

Friskrivning
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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 augusti med +0,7 procent efter avgifter vilket tog årets avkastning till -2,4 procent. Utvecklingen sedan fondstarten i

mitten av augusti är -2,4 procent (klass R-SEK).

Augusti fortsatte trenden från juli med fortsatt börsrally i S&P500 och uppåtgående trend i oljepriset. Marknadsvolatiliteten (VIX) är

fortsatt något hög men oljeprisvolatiliteten (30-dagars) är nästan tillbaks till nivån innan Covid-19 med brentoljan i spannet 44-46 dollar

större delen av månaden.

Penning-och finanspolitiska stimulanser eldar på aktiemarknaderna, medan disciplin från OPEC+ gruppen, svagare dollar och en

återhämtning i efterfrågan av olja håller upp oljepriset. Det mesta av den Covid-nedstängda-oljeproduktionen i USA har kommit tillbaka

eller är på väg tillbaka, dock har amerikanska oljeproducenterna kommunicerat en ovilja att öka produktionen vid dagens oljepriser.

Detta har förhindrat att oljan fallit mer medan de rekordhöga lagren töms under de närmaste kvartalen. Utöver det har de extrema

stimulanspaketen höjt inflationsförväntningarna vilket gör råvaror mer attraktiva. Oljan, som är den överlägset mest värdefulla råvaran,

är naturligtvis en viktig komponent som kan påverkas av detta. Om centralbankerna verkligen lyckas att skapa någon meningsfull

inflation denna gång återstår dock att se.

Månadens bästa teman var ”Refineries” och ”US Integrated services”. Dessutom gick våra teman ”Climate champions” och ”Wind

equipment” bra, den sistnämnda drivet av vår andel i Vestas som ökade med 16 procent under månaden. I ”Refineries” hade vår

förnybara diesel-favorit REGI (Renewable Energy Group) stark utveckling medan våra kortpositioner i olja & gas-fokuserade

raffinaderier alla föll eller var oförändrade under månaden. I ”US Integrated services” fortsatte Halliburton att prestera bättre än Baker

Hughes men majoriteten av den positiva utvecklingen kom från NESR (National Energy). NESR är ett oil service-bolag fokuserat på

mellanöstern som tävlar mot de tre stora amerikanska servicebolagen: Schlumberger, Halliburton och Baker Hughes. Aktiviteten i

oljefälten i mellanöstern har också fallit som allt annat under krisen men NESR har fortsatt vinna marknadsandelar. De växte

omsättningen i andra kvartalet med 27 procent över förra året, medan de tre stora har sett omsättningen falla med 20-45 procent under

samma tid. Aktien ser fundamentalt attraktiv ut mot sina konkurrenter som har stor exponering mot Nordamerika och offshore, där

osäkerheten är större.

De mest negativa av fondens teman var ”Land drilling vs completion” och ”solar”. Vi diskuterade den förstnämnda i vårt juli-månadsbrev

och trots att vi är komfortabla med den långsiktiga tesen har vi uppenbarligen haft dålig tajming då det är tydligt att marknaden

fortfarande inte håller med oss.

”Solar” har haft en intressant utveckling. Efterfrågan på solceller ökar globalt men det är kanske mest påtagligt i den amerikanska

bostadsmarknaden. Efterfrågan accelererar över nästan hela landet av fler anledningar. För det första, WFH (Work From Home) har

ökat elförbrukningen i hemmet istället för på jobbet. För det andra, folk har haft tid och pengar att spendera på förbättringar i hemmet

och många valde att beställa solceller/solenergisystem. För det tredje, återförsäljare ställde snabbt om till virtuell försäljning vilket har

reducerat försäljningskostnaden och gjort det enkelt för kunderna att beställa. Slutligen så har stora delar av landet lidit strömavbrott de

senaste åren, delvis drivet av skogsbränder och orkaner. Miljontals har redan varit strömlösa i år. Den trenden kommer troligtvis

fortsätta då USA förväntas ha en av de värsta orkansäsongerna framför sig under hösten. Detta har skapat en ökad efterfrågan på egen

elförsörjning och reservlagring. Parallellen till klimatförändringarna är både intressant och uppenbar.

Trots att vi förväntade oss att det här skulle vara ett tema i energiomställningen så kan aktierna ha prisat in lite för mycket lite för snabbt.

Många av solenergi-bolagen har redan dubblerats eller tredubblats under året och prisar nu in väldigt lite risk att något kan gå fel. Det

här är inte unikt för solenergi-bolag utan många av bolagen som har en central roll i energiomställningen har gått upp mycket i år. Tesla

är antagligen det bästa exemplet av marknadens vilja att prisa in den framtida energi-och-mobilitetsvärlden. Som många har noterat så

gick Tesla-aktien inte upp mycket de fem år innan slutet av 2019. Faktum är att aktien kom ingenstans från 2014 till oktober 2019, men

har sen dess gått upp ca 10 gånger på 10 månader. Teslas marknadsvärde är nu högre än GM, Ford, Fiat Chrysler, Honda, Hyundai,

Daimler, Ferrari, BMW och Volkswagen, tillsammans.

Med det i åtanke så är vi medvetna om att denna sektor och typ av bolag fortsatt kommer vara volatila med skarpa korrektioner då och

då. Vi kommer alltså fortsätta att vara balanserade eller något nettolånga i ”Solar” temat. I augusti var temat dock negativt på grund av

vår kortposition i SunPower som nästan dubblerades under månaden.

När vi nu lämnar rapportsäsongen börjar istället konferenssäsongen med många virtuella konferenser planerade i september. Faktum är

att vi aldrig har kunnat vara med på så många konferenser som vi är i dagens virtuella värld. Vi ser dock fram emot att träffa bolagen

och andra investerare på riktigt framöver.

Slutligen, ett stort event för energisektorn är det amerikanska presidentvalet i november. En seger för Biden och en demokratisk

majoritet i kongressen är troligtvis väldigt positivt för de förnybara bolagen medan antagligen lika negativt för bolag inom olja och gas.

Att fortsatt ha en balanserad exponering kommer vara viktigare än någonsin för fonden.

Vidar Kalvoy & Joel Etzler


