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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% 0,7% -1,0% 3,1% -0,4%

Fondöversikt Exponering, månadsslut

Startdatum Antal långa positioner 44

Basvaluta USD Antal korta positioner 41

NAV Månadsslut SEK 424m Bruttoexponering 156%

Likviditet Daglig Nettoexponering -3%

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

Förvaltningsavgift 1,5% Största lång % NAV 6,4%

Prestationsbaserad avg. 20% Största kort % NAV 5,1%

Top 5 långa pos.  % NAV 24%

Förvaltare Top 5 korta pos.  % NAV -24%

Vidar Kalvoy Likviditet (0-1 dag, 20% deltagande.) 91,8%

Joel Etzler

Attributions Analys

Prestation långsida 0,0%

Prestation kortsida 3,1%

Netto 3,1%

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



Förvaltarkommentar

Fonden avkastade 3,1 procent efter avgifter i oktober, vilket tog årets resultat till -0,4 procent. Utvecklingen sedan fondstarten i 
augusti förra året är -0,3 procent (klass R-SEK). 

Marknadskommentar
Oktober var en berg- och dalbana-tur på marknaderna med en stark första halvlek följt av fallande börser där S&P 500 stängde 
månaden på -3 procent. Volatiliteten ökade mot slutet av månaden inför det amerikanska presidentvalet i början av november och 
snabbt ökande fall av covid-19 i Europa och USA. Brentoljepriserna hölls relativt stabila fram till mitten av månaden men såldes av 
under den sista veckan och slutade ned 9 procent, samma procentuella minskning som i september.

Två stora närliggande händelser är viktiga för energimarknaden. Det första är det amerikanska valet, som i skrivande stund ser ut 
som en tät kamp med Pennsylvania, Michigan och Wisconsin, som sannolikt avgör resultatet för presidentvalet. I senaten ser det 
också ut som en jämt lopp, men utan utsikter till en stor demokratisk majoritet. Den andra händelsen av betydelse är en andra våg av 
covid-19 fall som vi diskuterar vidare nedan.

När denna rapport publiceras kommer sannolikt presidentvalet ha bestämts, därmed kommer vi inte försöka förutsäga resultatet utan 
snarare kommentera kring några av konsekvenserna och dynamiken på energimarknaderna.

Sannolikheten för en blå våg, där demokraterna skulle vinna presidentskapet och en stark majoritet i kongressen, har minskat kraftigt. 
Detta är enligt vår uppfattning klart negativt för bolag inom förnybar energi eftersom möjligheten till ett stort grönt stimulansavtal 
minskar avsevärt. Den plan som demokraternas Joe Biden lagt fram skulle ha inneburit ett enormt uppsving för förnybar energi, till 
exempel inkluderade planen en ökning med åtta miljoner takmonterade solcellssystem under fem år. Detta ska jämföras med dagens 
bas på cirka 2,4 miljoner installerade system i USA, mer än en signifikant ökning. Godkännande av en ambitiös Green Deal hade varit 
svårt även med en stark demokratisk majoritet i senaten, men det är nära omöjligt med en republikanskt kontrollerad senat.

Oavsett kombination av president och majoritet i senaten, kommer demokraterna fortsätta driva den gröna agendan. Men när de 
kommer ur en pandemi kan andra prioriteringar som hälso- och sjukvård och ekonomi uppfattas som mer angelägna och effektiva 
eftersom de har en omedelbar effekt på människors liv. En Green Deal kommer tyvärr att ha låg prioritet.

Det är ändå viktigt att notera att de förnybara energibolagen har blomstrat de senaste fyra åren under Donald Trumps presidentskap. 
Detta beror delvis på att cirka 80 procent av regleringar sker på delstatsnivå, oberoende av presidenten. Det kommer inte att 
förändras nu.

Dessutom, på den kommersiella kundsidan, har stora företag som Apple, Google och Amazon alla planer på att byta till 100 procent 
förnybar energi. Det gäller inte bara stora teknikföretag, ESG-trycket från investerare hjälper till att påskynda den här förändringen 
över hela linjen.

På federal nivå är Investment Tax Credit (ITC) och Production Tax Credit (PTC) mycket viktiga incitament för sol- respektive 
vindinvesteringar. Båda kommer dock att löpa ut under de närmaste två åren men förväntades utan tvekan att förlängas i ett blå våg-
scenario. Även om detta skulle vara i fara med en republikansk kontrollerad senat, tror vi fortfarande att en förlängning av båda är 
sannolikt. Historiskt har det varit lätt för republikanerna att gå med på subventioner i utbyte mot att andra delar av deras andra politik 
godkänns av kongressen. Till exempel gick republikanerna med på att förlänga ITC i 2015 då demokraterna gick med på att upphäva 
oljeexportförbudet från USA.

Republikanska politiker är också generellt positiva till vindkraft, trots Trumps kommentarer om att det dödar fåglarna. Detta beror på 
att de flesta av de vindrika staterna är republikanska och investeringarna skapar nya jobb. Detta gäller också alltmer för solenergi. När 
det gäller biodrivmedel är republikanska senatorer från jordbruksstater de främsta förespråkarna för dessa subventioner, så 
förlängningar är sannolika oberoende av vilket parti som kontrollerar senaten.

Oavsett valets slutresultat tror vi att förnybara energisektorn kommer fortsätta att växa kraftigt även om bolagsvärderingarna kan 
behöva komma ner en aning, kanske till och med mycket.

På olje- och gassidan kunde en blå våg ha möjliggjort ett förbud mot fracking på federal mark. Detta skulle inte haft stor påverkan på 
kort sikt, men det skulle hindra tillväxten på längre sikt. Prospekterings- och produktionsföretag med en stor del av sin markareal på 
federal mark har tagit stryk in i detta event och borde sannolikt se ett lättnadsrally i händelse av en republikanskt kontrollerad senat.

En Biden-vinst kan innebära ganska drastiska förändringar i Environmental Protection Agency (EPA), som under Trumps 
presidentskap har nedmonterat utsläpps och miljöregleringarna avsevärt. Lyckligtvis har de flesta energibolag som är verksamma i 
USA nyligen fokuserat på att förbättra sin miljöimage, och inte nödvändigtvis anpassat sig till de lättade restriktionerna. Det har drivits 
på av ett ökande antal investerare med fokus på ESG. Detta har till exempel lett till en avsevärd minskning i flaring av naturgas hos 
en del bolag, ett centralt ämne i många av våra diskussioner med dessa företag.

När det gäller covid-19 har snabbt ökande fall och ökande andel sjuka i viktiga europeiska länder återigen börjat belasta sjukvården. 
Vi förväntar oss tyvärr att detta fortsätter eftersom det kallare vädret verkar öka smittan samt att fler människor spenderar mer tid 
inomhus. Man verkar också vara mindre villig att följa råden att hålla social distans under andra vågen. Ändå förväntar vi oss inte en 
nedstängning i närheten av samma storlek som under våren, men eftersom mobilitetsindikatorer redan pekar nedåt kommer det att 
fördröja återhämtningen i oljeefterfrågan och tömningen av oljelagren.

OPEC + har redan signalerat att de sannolikt kommer att försena den planerade produktionsökningen från januari nästa år. 
Kombinerat med den oväntade högre produktionen till följd av vapenvilan i Libyen tror vi att en försening mer eller mindre har prissatts 
och det finns en betydande risk för att OPEC + måste kommunicera ytterligare produktionsminskningar vid sitt möte i slutet av 
november.

Under oktober var de viktigaste olje- och gasindexen i USA relativt oförändrade till något negativa. Detta är kanske inte förvånande 
eftersom de föll över 20 procent i september månad. Skillnaden i aktieprisutveckling mellan företagen och subsektorerna var dock 
stark och förstärktes av skillnaden på bra och dåliga kvartalsrapporter.



Fondens resultat
Fonden hade en bra utveckling i oktober. Resultatsäsongen har hittills gått bra och mer än 75 procent av våra teman och pair trades 
gav en positiv avkastning.

Det överlägset bästa temat var ”Solar” som bidrog med 1,5 procent till utvecklingen. Avkastningen kom i lika delar från både den
långa och den korta sidan. Som nämnts ovan har bolagsvärderingarna i de förnybara energibolagen nått väldigt höga nivåer. Även 
om vissa av dessa företag har en verklig teknologisk eller operationell fördel, har många av dem inte det. Det är troligt att värderingar 
av vissa företag har gått för långt, och vi anser att det är viktigt att energiomställningen inte blir en bubbla som senare leder till 
systemkollaps och förlorat förtroende för omställningen hos investerare.

Ett annat tema som stod ut positivt var ”Land Drilling and Completion”. Även om vi hade reducerat exponeringen på grund av 
förlusterna de senaste månaderna, återhämtade temat en del av förlusterna när Liberty Oilfield Services (LBRT) sjönk mer än 35 
procent sedan toppen i början av oktober. Företagets optimism kring deras marknadsåterhämtningen och sin egen förmåga att ta 
marknadsandelar var inte så överraskande när de strax efter kommunicerad optimism annonserade ett gynnsamt förvärv av 
Schlumbergers pressure pumping division is en all-share transaktion. 

Temat ”Climate Champions” hade ännu en fantastisk månad där alla sju aktierna (tre långa och fyra korta) genererade positiv 
avkastning på månaden. ”Wind Equipment” presterade också bra, främst på grund av vårt långa innehav i den tyska turbintillverkaren 
Nordex (NDX). Slutligen hade vårt tema "Water" hög relativ avkastning på grund av starka resultat från det ledande företaget inom 
vattenavsaltningsteknik, Energy Recovery (ERII).

Det enda temat med relativt stora förluster denna månad var ”Integrated Solutions”. Den största förlusten var i Tecnicas Reunidas 
(TRE), som straffades hårdare av covid-19-projektförseningar än vad vi hade förväntat oss. Eftersom vi tror att det finns en begränsad 
risk för kancellerade projekt och företaget har stark balansräkning med nettokassa, tror vi att Tecnicas kommer att stärkas relativt sett 
ur pandemin efter att ha dragit ned på personal och förbättrat intern effektivitet.

Trots att vi hade en genomsnittlig nettolångposition på 5 procent under månaden gjorde vi våra resultat på kortsidan medan längden i 
genomsnitt var oförändrad.

Som vi framhöll ovan bör resultatet av valet bli nästan binärt för vårt universum av fossila bränslen och företag inom förnybar energi. 
Även om en demokratisk blå våg skulle ha föredragits baserats på investeringarna i förnybar energi noterar vi att en Biden-vinst också 
är oerhört viktig för det fortsatta arbetet med att bekämpa klimatförändringarna. Förhoppningsvis, om Biden skulle väljas, skulle han 
kunna övertyga kongressen att underteckna Parisavtalet och USA skulle bli en del av lösningen och driva den globala politiken.

Vi ser fram emot att lägga valet bakom oss och att flytta fokus till hur energiomställningen kommer att utvecklas 2021 då en eller flera 
covid-19-vacciner förhoppningsvis rullas ut.
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