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Lannebo Norden Hållbar
Sverigeregistrerad aktiefond, andelsklass SEK
Månadsrapport november 2021
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.
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Omikron skakade börsen
ABB och Örsted gör entré i fonden

År 2021

Det var stora rörelser på världens aktiemarknader under november.
Under större delen av månaden klättrade börskurserna starkt, men
tvärvände under de sista dagarna när den nya coronamutationen
kom i fokus. Världsindex slutade månaden oförändrat. I Norden var
den svenska börsen starkast, medan den danska var svagast.
Klimattoppmötet i Glasgow var månadens viktigaste händelse,
men är sådant som inte omedelbart påverkar börserna.
Sammanfattningsvis konstaterar vi att klimatarbetet skärptes
och konkretiserades, men att det kommer krävas fler åtgärder
från världens länder för att nå målet om att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Den uppenbara slutsatsen är att
det med allra högsta sannolikhet medför en acceleration av
investeringar för att fasa ut fossila energikällor och effektivisera
energianvändningen. Detta är givetvis positivt för bolag som ligger i
framkant inom dessa områden.
Vi noterar att det är många som ”tycker till” om omikronmutationen,
men den mest rimliga slutsatsen är att det är alldeles för tidigt att
dra några slutsatser kring hur smittsam och farlig denna är. En hel
del länder har återinfört vissa restriktioner, men det var en process
som inleddes redan innan den nya mutationen kom i fokus och
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Avkastningen är beräknad på slutkurser.
Avkastning sedan fondens start 2018-06-14.
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skedde i spåren av en mycket kraftig uppgång av antalet smittade
under månaden. Återinförda restriktioner är, allt annat lika,
negativt för konjunkturförloppet men det återstår förstås att se hur
omfattande och långvariga dessa kommer att bli.
Inflationen fortsatte att vara i fokus för marknaden.
Centralbankerna börjar vackla i sin syn på att inflationsuppgången
är tillfällig. Särskilt tydlig var den amerikanska centralbankschefen
i ett tal i slutet av månaden där det indikerades att avtrappningen
av obligationsköpen och räntehöjningar kan behöva ske snabbare
än vad som tidigare kommunicerats. Signalerna från börsbolagen
är tydliga i att det finns en stor prispress uppåt på det mesta,
vilket talar för att inflationen kommer att bita sig fast på en hög
nivå åtminstone under inledningen av 2022. Kanske till och med
Riksbanken slutligen blir inflationsnervös, men det lär sitta långt
inne då de än så länge fortsätter obekymrat med obligationsköp för
att pressa ned ränteläget.
Månaden avslutades med väldigt stora rörelser i enskilda aktier
och rekordhög börsomsättning. Det berodde inte på några
bolagsnyheter utan var i allt väsentligt en följd av diverse ändringar
i sammansättningen av olika aktieindex som genomfördes vid
månadsskiftet. Så här har det inte alltid varit, men i takt med
indexprodukter har vuxit i betydelse uppstår dessa indexdrivna
rörelser med större kraft än tidigare. Indexanalys vinner mark på
bekostnad av bolagsanalys. Trist!
Våra största köp under månaden gjordes i ABB, Örsted och Balco.
ABB och danska kraftbolaget Örsted är nya innehav i fonden. ABB
gynnas av elektrifiering av samhället och fortsatt automation
av produktion. Örsted är världsledande inom elproduktion från
havsbaserad vindkraft, något som kommer växa snabbt under
decennier framöver.
JM och Medcap såldes i sin helhet. Bostadsutvecklaren JM
såldes efter en stark kursutveckling, medan Medcap inte riktigt
har utvecklats som vi hade hoppats på. Innehavet i Hexatronic
minskades något efter en kraftig kursuppgång, men är fortsatt en
av fondens största innehav.
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#

Bransch

1.

Andel, %

Industrivaror och tjänster

43,6

2.

Hälsovård

18,1

3.

Sällanköpsvaror och tjänster

9,9

4.

Finans

8,6

5.

Energi

10,0

6.

Informationsteknologi

5,0

Likviditet

4,9

10 största innehav
Värdepapper

Andel av fond, %

Novo Nordisk B

6,7

Harvia

5,6

Hexatronic

5,0

AstraZeneca

4,7

Atlas Copco B

3,6

Inwido

3,6

Veidekke

3,5

ALK-Abelló B

3,5

Tryg A/S

3,3

Sampo A

3,2

Summa tio största innehav

42,7

Likviditet

4,9

Totalt antal innehav

32

Större förändringar
under månaden
Köp

ABB
Örsted A/S
Balco Group
Försäljningar

JM
Medcap
Hexatronic

Lannebo Norden Hållbar månadsrapport november 2021

3
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Sharpekvot

0,6

0,5

Totalrisk (%)

21,1
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8,5

Informationskvot

0,9

Alfa

0,8

Beta

0,9

Active share (%)

81

Omsättningshastighet, ggr
(210630)

0,6

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti
för framtida avkastning. 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.
Fondens värde kan variera kraftigt på
grund av fondens sammansättning och
de förvaltningsmetoder fondbolaget
använder sig av. Faktablad och
informationsbroschyr finns på www.
lannebo.se. Observera att Lannebo inte
utarbetar investeringsrekommendationer.
Information i denna månadsrapport ska
inte ses som annat än en redogörelse över
fondens handelsaktiviteter och innehav.

Andelskurs (kr)

195,06

Fondförmögenhet
(mkr)

235

Förvaltningsavgift (%)1,60
2

Andel av fond (%)

1 Sverige

58,3

2 Danmark

18,9

3 Norge

9,1

4 Finland

8,8

5 Likviditet

4,9

Fonden riktar sig
till dig som

Bankgiro

5280-1693

ISIN

SE0011311281

Öppen för handel

Dagligen

Minsta
investeringsbelopp
(kr)

100

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen

LEI-kod: 549300O2LEVVW3EHZP32

Placeringsinriktning

• Tror på de nordiska aktiemarknaderna och
som söker en diversifierad fondportfölj av
bolag med olika storlek, inom olika sektorer
och med olika valutaexponering.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar
baserade på en tydlig uppfattning om varje
enskilt bolag.
• Kan acceptera att svängningar kan
förekomma och har en placeringshorisont
på minst fem år.

Lannebo Norden Hållbar är en aktivt
förvaltad fond där förvaltarna handplockar
aktier i nordiska bolag. Portföljen är
koncentrerad till runt 30 bolag där
förvaltarna ser potential till stigande
vinster och växande utdelningar över tid.
Placeringarna kan göras i såväl stora
som små bolag på samtliga nordiska
börser inom samtliga branscher. Fonden
följer särskilda hållbarhetskriterier i sina
placeringar. Det betyder att fonden, utöver
vad som gäller för samtliga av Lannebos
fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre
huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv
och ett hållbart samhälle.

Förklaringar
Jämförelseindex Fondens jämförelseindex
är VINX Benchmark CAP Index.
Andelskursen för fonden sätts före den
tidpunkt då kursen för index hämtas. Detta
kan ibland medföra att en jämförelse
mellan dem kan bli missvisande.

Tracking error Visar hur mycket fondens
avkastning svänger i värde i förhållande
till sitt jämförelseindex. Beräknas som
standardavvikelsen hos skillnaden
mellan fondens och jämförelseindexets
avkastning.

Sharpekvot Ett mått på fondens avkastning
med hänsyn till fondens totalrisk. Beräknas
som kvoten mellan fondens avkastning
minus den riskfria räntan och fondens
totala risk (standardavvikelsen).

Informationskvot Ett mått på riskjusterad
avkastning. Den mäts som den aktiva
avkastningen delat med portföljens aktiva
risk.

Totalrisk Anges som standardavvikelsen
för variationerna i fondens eller index totala
avkastning.

Lannebo Fonder AB
Postadress: Box 7854, 103 99 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 5

Active share Anger hur stor andel
av fonden som avviker från sitt
jämförelseindex.

Tel: +46 (0)8-5622 5200
Tel kundservice: +46(0)8-5622 5222

Alfa Beskriver effekten av
portföljförvaltarens val på fondens
avkastning. Ett positivt alfavärde är den
extra avkastning som investeraren får
justerat för marknadsrisken.
Beta Ett mått på fondens känslighet för
svängningar på marknaden. Betavärdet
berättar hur mycket fondens värde
förändras procentuellt sett när marknadens
värde förändras med en procentenhet.
Alla nyckeltal beräknas enligt
Fondbolagens förenings riktlinjer.

Epost: info@lannebo.se
Hemsida: lannebo.se
Orgnr: 556584-7042

