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Riskinformation
Investeringar i fondandelar innebär ett risktagande. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning 

är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan för fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport.

Avkastning inkl. avgifter 1 månad 2021 (ytd) Sedan start** Snitt årsavkastning

Cliens Sverige Fokus A 1,6 % 20,1 % 328,6 % 15,2 %

Jämförelseindex* 0,7 % 22,4 % 260,7 % 13,3 %

Differens 0,9 % -2,3 % 67,9 % 1,9 %

För mer detaljerad information gällande fonden hänvisas till vår hemsida www.cliens.se 
Morningstarkategori: Sverige

* Jämförelseindex - SIX Return Index 
** Fonden startades 2011-03-31

Cliens Sverige Fokus A Jämförelseindex

Thomas Brodin
Förvaltare, Cliens Sverige Fokus

Tendensen från maj med ett något mer mixat 
utfall i ekonomisk statistik, jämfört med tidigare 
under året, höll i sig i juni. 

I USA steg det preliminära ISM indexet för 
tillverkningsindustrin till 62,6, vilket var högre än 
analytikernas förväntningar och över den redan 
höga indexnivån för maj på 61,2. Däremot 
skapades för andra månaden i rad färre jobb 
än förväntat i USA. I eurozonen steg inköps-
chefsindexet för tillverkningsindustrin något till 
63,4 (63,1), vilket överträffade konsensusprog-
nosen på 63,1. I Kina sjönk motsvarande index 
(Caixin) från 52,0 i maj till 51,3 i juni. Även i 
Sverige sjönk inköpschefsindex för industrin till 
65,8 i juni, ned från 66,4 föregående månad. 

När vi summerar det första halvåret, har vi sett 
en mycket kraftig förbättring i ledande indikato-
rer för såväl ekonomisk tillväxt som arbets-
marknader i Europa och USA. Det kinesiska 
inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin har 
dock fallit till 52 från 53 vid utgången av 2020 
och indikerar alltså en mjukare återhämtnings-
takt. 

Nya covid-19 relaterade restriktioner har börjat 
införas i länder där den sk. Deltavarianten fått 
fäste. Detta gäller framför allt länder i Asien, 
men även tex. Australien och Portugal.  

De största centralbankerna beslutade om 
att behålla sina styrräntor oförändrade i juni. 
Amerikanska FED ser just nu framför sig två 
räntehöjningar fram till 2023. I skrivande stund 
har den svenska Riksbanken kommunicerat att 
reporäntan förväntas ligga kvar på noll hela 
prognosperioden.  

Globala aktieindex steg under juni med 4,8 
procent och har därmed avkastat 17,8 procent 
i år. I USA steg aktiemarknaden 5,5 procent, 
Europa var upp 0,7 procent och Norden steg 
2,2 procent (alla index omräknade till SEK). 
I Sverige steg aktiemarknaden 0,7 procent 
under månaden och har därmed avkastat 22,4 
procent i år. 

Generellt sett presterade de svenska stor- 
bolagen bättre (OMXS30 +1,0 procent) 
jämfört med de små bolagen (CSX Sverige 
oförändrat). 

Långa obligationsräntor föll generellt sett under 
månaden. Den amerikanska tioåriga statsobliga-
tionsräntan sjönk 15 punkter till 1,44 procent. 
Den tyska motsvarande föll 7 punkter till -0,25 
procent och den svenska 10-åringen föll 12 
punkter till 0,33 procent. Den svenska Kronan 
var oförändrad mot Euron (10,14), men  
försvagades 2,5 procent mot US-dollarn till 
8,51. 

Styrkan i oljepriset fortsatte under juni och 
priset på Brentolja var upp 8 procent till USD 
75,25/fat. Många basmetallpriser föll dock efter 
att Kina annonserat planer på att frigöra delar 
av landets basmetallager. Den lägre sysselsätt-
ningstillväxten i USA bidrog också till att dämpa 
inflationsoron och risken för en stramare 
centralbankspolitik. Priserna på koppar, zink och 
guld sjönk med 8,8, 2,5 respektive 7,4 procent. 

Under juli kommer många bolag att presen-
tera delårsrapporterna för det andra kvartalet. 
Jämförelsetalen är enkla, vilket gör att såväl 
tillväxttal som rörelsemarginaler kommer att 
se starka ut. Vi kommer dock huvudsakligen att 
fokusera på kommentarerna kring utsikterna 
för andra halvåret. 

Cliens Sverige Fokus A avkastade 1,6 procent 
i juni, vilket var 0,9 procentenheter bättre än 
jämförelseindex som avkastade 0,7 procent. 
Från start 31 mars 2011 har fonden avkastat 
328,6 procent, vilket är 67,9 procentenheter 
bättre än index. Fondens genomsnittliga års-
avkastning uppgår till 15,2 procent jämfört med 
index 13,3 procent.

Det största positiva bidraget kom från det nya 
innehavet i djurhälsobolaget Vimian Group. 
Cliens Sverige Fokus var en av de största nya 
investerarna vid börsnoteringen av Vimian i 
juni. Aktiekursen steg gradvis sedan noteringen 
för att klocka in 21 procent i positiv utveckling 
fram till månadsskiftet. Bolaget har strukturell 
medvind med en global marknad som växer 8 
procent per år och Vimian växer organiskt  
dubbelt så snabbt. Lägg till 15 procent i  
förvärvad tillväxt per år så har vi ett bolag som 
växer runt 30% per år med en rörelsemarginal 
(EBITA) om höga 35 procent.  
 
Vimians värderingsmultiplar är höga, men den 
höglönsamma tillväxten tar snabbt ned dessa. 
Dessutom förvärvar Vimian konkurrenter på en 
fragmenterad marknad globalt till värderings-
multiplar som är långt mycket lägre än sin egen 
värdering. Multipelarbitraget från förvärv  
kommer därmed också vara en positiv  
kursdrivare för aktien. 

De största negativa bidragen i fonden utgjordes 
av Desenio, Troax och Renewcell. 
 
Fonden hade vid utgången av månaden 9,970 
mkr i förvaltat kapital fördelat på 24 aktie-
innehav.
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