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 Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte 
säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial 

med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.

Förvaltarkommentar

Inflation, Inflation och inflation, vart är vi på väg?

I månadsbrevet för oktober frågade vi oss om centralbankerna kommer 
ha kylan att sitta still med oförändrad syn på räntebanor och obliga-
tionsköp. Under november kom ny inflationsstatistik. Utfallen för peri-
oden var höga och till och med något högre än ekonomer hade räknat 
med. Inflation har även spridit sig till nya delar av ekonomin. Detta 
bredare inflationstryck skapade en våg av oro att inflationen inte är så 
temporär som många trott och att den i sådana fall faktiskt kommer att 
falla tillbaka. Centralbanken i USA (FED) meddelade att de kommer 
att inleda en minskning av tillgångsköpen (tapering) i år.

Den andra stora händelsen är givetvis nyheten om den nya varianten 
av Covid, Omikron. Oron tog fart i samband med införandet av nya 
restriktioner i allt fler länder. Det bidrog säkert till att räntorna föll 
tillbaka efter ha gått upp efter de höga inflationssiffrorna. Marknaderna 
blir vilsekommen i skeden som detta tills ett nytt troligt scenario kan 
utkristalliseras.

Framgent ser vi starka ekonomier, flaskhalsar och logistikproblem men 
egentligen är det eventuellt bara höjda realräntor som vi ser som ett 
större hot mot börsen. Avslutningsvis kan jag nämna att jag under alla 
mina år jag varit i USA (Boston) aldrig har sett så många skyltar där 
man sökte efter arbetskraft som nu i november.
                  PO Nilsson

Månadens graf visar hur vår hedgefond PriorNilsson Idea har utvecklats under de tio senaste åren. Fonden är upp 
över 300 procent vilket ger en snittavkastning på cirka tolv procent per år. 

Våra förvaltare PO Nilsson och Torgny Prior
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           % sedan start 2012-10-01      % 2021                     % under november
Sverige Aktiv A      295,97          22,18                  1,04 
OMXS GI      294,44        32,57                  1,84

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsen utveckling ink. utdelning. 

Fem största innehav:
Atlas Copco B  9,2%
Novo Nordisk  8,3%
Volvo    7,9%
Thule Group  4,8%
Fabege   4.4%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  45,5%
Fastighet  10,0%
Råvaror     9,0%
Läkemedel    8,3%
Konsumentvaror    6,07%

Fem största bidrag:
Diös
ABB
Novo Nordisk
Hexpol B
Trelleborg B

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Placeringsinriktning:
Fonden är en aktiefond med inriktning mot Sverige och får placera medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper 
utgivna av svenska bolag eller som föremål för handel på sådan marknad i Sverige. Placering kan dessutom, till högst tio pro-
cent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska 
länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad inom Norden.

Aktiefonden Sverige Aktiv A
Sverige Aktiv har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat i Fabege och 
AAK samt investerat i Dometic Group som är nytt innehav i fonden. Fonden har minskat i Getinge och Holmen.
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       % sedan start 2013-09-02     % 2021  % under november
Realinvest A    429,71         32,63             7,23

OMXS GI    228,07         32,57             1,84 

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. OMXS GI visar den svenska börsens utveckling ink. utdelning. 

Fem största innehav:
Corem Prop B               10,0%
Telia   8,9%
Castellum  6,6%
SCA B   5,7%
John Mattson  5,2%

Fem största sektorer:
Fastighet  48,7%
Skogsindustri  11,7%
Telekommunikation   8,9%
Bygg & Anläggning   8,3%
Råvaror     5,6%

Fem största bidrag:
Corem Prop B
Castellum
John Mattson
SCA B
Nyfosa Fastigheter

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Placeringsinriktning:
Fonden får placera sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska 
dock ha fokus på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, 
råvaruindustrin samt kraftindustrin.

Aktiefonden Realinvest A
Realinvest har under månaden minskat exponeringen mot byggbolag. På bolagsnivå har fonden ökat i Boliden och 
Stora Enso. Fonden har minskat i NCC, SCA, Nyfosa Fastigheter, Wihlborgs. Fonden har sålt innehaven i Fastpart-
ner. En annan händelse som påverkat fonden är att budet från Castellum på Kungsleden är i hamn vilket innebär 
att vikten i Castellum går från 4,7 procent till 6,6 procent då fonden ägde både Castellum och Kungsleden vid tid för 
budet. 
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         % sedan start 2017-03-01    % 2021      % under november
Smart Global     68,68       26,07                 3,52 
MSCI World NR SEK    82,49    29,09                 3,35

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens start. MSCI Wolrd NR SEK visar den globala börsens utveckling ink. 
utdelning. 

Fem största innehav:
Microsoft  3,1%
S&P Global Inc  3,1%
Dover Corp  2,9%
Abbvie Inc  2,5%
McDonalds Corp  2,3%

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  20,5%
Verkstadsindustri  13,6%
Läkemedel    9,1%
IT Bolag     7,1%
Kemi     6,6%

Fem största bidrag:
Costco Wholesale
Lowe´s Cos Inc
Microsoft
Diploma Plc
Abbvie Inc

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Placeringsinriktning:
Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Fonden använder en modellbaserad för-
valtning som syftar till att identifiera och välja ut bolag med lång historik av stigande utdelning per aktie. Fonden investerar 
normalt i 80-120 stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie.

Aktiefonden Smart Global
Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Microsoft, Johnson & Johnson, S&P Global, Parker Hannifin 
samt Xilinx.
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     % sedan start 2020-06-01              % 2021     % under november
Evolve A      91,35        46,98                 -0,80        
MSCI Europe Small Cap NR   43,88   20,60                 -0,50

Siffrorna visas netto efter alla avgifter beräknat som om man varit kund från fondens staret. OMXS GI visar den svenska börsen utveckling ink. utdelning. 

Fem största innehav:
Profoto Holding  8,4%
Exsitec Holding  5,0%
CVS Group  4,0%
Focusrite Plc  3,6%
Catella B   3,5%
   

Fem största sektorer:
Konsumentvaror  18,7%
Hälsovård  12,0%
Läkemedel    9,9%
Teknologi    7,8%
Finans     7,0%

Fem största bidrag:
Profoto Holding
Focusrite Plc
Polyoeptide Group
Catella B
Exsitec Holding

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Placeringsinriktning:
Fonden har mandat att investera i små och medelstora bolag i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag. Mikrobolag 
tenderar att i en högre utsträckning än större bolag befinna sig i en tillväxtfas. Fonden passar dig som är beredd att ta mer risk 
och som tror på tillväxt i Europa.

Aktiefonden Evolve A
Evolve har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag och medicinsk teknikbolag samt minskat exponeringen mot 
IT-bolag och verkstadsbolag. Fonden har ökat i Exsitec Holding, CVS Group Plc, Focusrite Plc och Ortehex Oyj samt investerat 
i Re: Newcell som är nytt innehav i fonden. Fonden har minskat innehaven i Ctek och Flat Capital samt sålt innehaven i Volati, 
Cint Group, Gränges, Dotdigital Group, Puuilio Oyj och Elektro Importören.
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    % sedan start 2006-01-01     % 2021  % under november
Idea A     387,72           21,06            1,32

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

Fem största innehav:
Novo Nordisk  7,9%
Creades A  5,0%
Alphabet A  4,0%
Skanska B  3,8%
Volvo B   3,7%

Fem största sektorer:
Verkstadsindustri  21,0%
Bygg & Anläggning   8,5%
Fastighet    8,2%
Läkemedel    7,9%
Investmentbolag    7,8%

Fem största bidrag:
Creades A
Hexpol B
Corem Prop B
Microsoft
Novo Nordisk

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Placeringsinriktning:
Fonden är en aktivt förvaltad hedge-/specialfond med lång/kort strategi. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade 
fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunk-
ten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fonden kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Fonden är en 
aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning dvs. försäljning av 
inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Fonden placerar i aktier över hela världen 
men tyngdpunkten ligger i Sverige och till övervägande del de nordiska länder.

Hedgefonden Idea A
Idea har under månaden inte gjort några aktiva förändringar på sektornivå. På bolagsnivå har fonden ökat i H&M och Pandox. 
Fonden har minskat i Novo Nordisk, Volvo och AAK samt sålt innehaven i Essity, Investor, Exsitec Holding, Cint Group och 
Orthex Oyj. Nettoexponeringen mot aktier per sista november var +54,3 procent.
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    % sedan start 2002-12-02          % 2021  % under november
Yield     97,09               3,08             0,06

SSVX 30     21,50             -0,16           -0,02

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Placeringsinriktning:
Fonden är en aktivt förvaltad hedgefond. Fondens medel skall vara placerade i aktierelaterade fondpapper, derivatinstrument, 
penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut. Tyngdpunkten för placeringarna ligger oftast i Sverige. I fond-
en kan ett enskilt innehav utgöra max 30% av fondens värde. Målet för fonden är att skapa absolutavkastning. 

Hedgefonden Yield
Yield har under månaden erhållit positivt bidrag från innehav i Corem Property Group, Creades, Elekta och Telia. 
Negativt bidrag kom från Scandi Standard, Industrivärden och Embellence Group samt från kort position i Balder. 
Fonden har avvecklat positioner i bland annat, Boliden, H&M, NCC och Skanska.
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            % sedan start 2019-12-01           % 2021  % under november
Balans       13,41               8,32             0,42

Siffrorna visas netto efter alla avgifter, inklusive prestationsavgiftbaserat arvode, beräknat som om man varit kund från fondens start. 

Prior&Nilsson Kapitalförvaltning AB, Info@pnfonder.se www.priornilsson.se
Tel: 08-441 77 00 : Birger Jarlsgatan 2, plan 4, Postadress: Box 7136, 103 87 Stockholm

Placeringsinriktning:
Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda 
investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att 
allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

Hedgefonden Balans
PriorNilsson Balans är en fond i fond som investerar i våra två hedgefonder. Balans innehav består till cirka 70 procent av 
PriorNilsson Yield och cirka 30 procent PriorNilsson Idea. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad 
investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan 
de fonder fonden investerar i.


