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Information i korthet  
 

Aktiehuset Fond är för dig som tror på fortsatt 
framgång för kvalitetsbolag, en koncentrerad fond 
med 25-30 bolag med fokus på hög utdelning,  
d v s  ej passiv med 100 bolag som en indexfond.   
Vi gillar bolag med starka marknadspositioner, bra 
balansräkningar, fina kassaflöden och starka 
ägare. 
 
Hur länge ska denna nedgång pågå? 
Det är lite av ”10 000-kronors” – frågan som Warren 
Buffet säger som själv har fått se sin portfölj minska 
med ca 40 % under 2020 . Corona-viruset har spridit sig 
som en löpeld under mars månad till i princip alla 
världens hörn, och tyvärr kommer dödstalen främst i 
USA att stiga under de närmaste veckorna. Men på 
andra håll lugnar det sig såsom på vissa håll i Asien, 
och då kan vändningen gå fort. Det är alltså inget fel 
på våra portföljbolag. När denna kris inträffar och 
butiker och länder stänger spelar det kortsiktigt 
ingen roll att våra portföljbolag erbjuder de bästa 
tjänsterna/produkterna. 
 

 
Långsiktighet är kanske viktigare än någonsin för 
tillfället och att lyfta blicken bortom denna kris. Vi har 
under mars månad sett flera av våra fina bolag på 20 
års lägsta p g a extrem rädsla med anledning av Corona 
som satt totalstopp i branscher såsom Retail, Flyg, 
Hotell men även inom olja till följd av prisras. Vi har 
givetvis passat på att öka i några av våra bolag såsom 
Nokian Tyres, Cloetta och Gap.  
 
Denna unika situation innebär en ny typ av kris som  
förvärras av otydlig kommunikation från politiskt håll 
skapar obalanser i det globala systemet med stängda 
gränser, utegångsförbud, permitteringar mm. Vår 
portfölj är väldigt volatil under dessa omständigheter, 
men lyfter vi blicken och tittar på längre sikt så ser vi att 
vändningen kommer och anser att vi att vi kommer 
leverera bättre än Index på 3-5 års sikt. Vår förhoppning 
är att vi på sikt ser detta som ett hack i kurvan. Och det 
positiva är att de kunder som vågar gå motströms och 
fylla på nu under våren 2020 kommer förmodligen gör 
en hyfsat bra affär på 3-5 års sikt. 

 

Största innehav   Största region  

G4S PLC 
GAP Inc 
Foot Locker  
Nokian Tyres 
Cloetta B 
 

5,28 % 
5,14 % 
4,88 %  
4,50 % 
4,20 % 

 

 Sverige 
USA 
Tyskland 
Finland 
 

34,21 % 
29,33 % 

8,09 % 
7,75 % 

 

Avkastning  
Mars 
I år 

- 31,83 % 
- 45,97 % 
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