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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, d v s  ej passiv med 100 bolag 
som en indexfond.   
Vi gillar bolag med starka marknadspositioner, bra 
balansräkningar, fina kassaflöden och starka 
ägare. 
 
Aktiehuset Fond upp 4.28 % under Maj 

 
Under maj månad var en väldigt stökig månad 
globalt på aktiemarknaden. Vilket innebar att vi 
hittade kvalitetsbolag som i normala fall är svåra 
att hitta realistiska värderingar på enligt våra 
värderingsprinciper. Ibland är volatilitet vår bästa 
vän och hjälpte oss denna månad att hitta ett fint 
bolag som exempelvis Walt Disney Company. När 
hela marknaden pratar om Netflix så kom vi fram 
till att man kan köpa Walt Disney där 
streamingtjänsten Disney plus ingår, vilken växer 
snabbare än Netflix.  

 

Vi fick alltså resterande verksamheter i bolaget 
gratis, vilket vi tog till vara på. Detta 
kvalitetsbolag fyller 100 år 2023 och växer med 
nya affärsområden för varje år, något vi gillar.  
 
Vårt största innehav för närvarande är Cloetta 
som vi verkligen tror på och har under maj 
månad gått upp 8 %, vilket i våra ögon är i 
underkant. Efter en hel del research har vi 
kommit fram till att de fått mer butiksytor i de 
flesta av våra matvarukedjor.  
En ny kund till Cloetta där de fått stora ytor är 
Lidl, vilket ej har kommit ut i pressmeddelande.  
 
Fokus på kvalitetsbolag med extremt starka 
varumärken blir månadens avslutande mening. 
 

 

Största innehav   Största region  

Cloetta AB 
Gap Inc 
Swatch Group 
Tethys Oil 
Mekonomen 

8,99 % 
6,42 % 
4,90 %  
3,74 % 
3,52 % 

 

 Sverige 
USA 
Schweiz 
Tyskland 
 

40,12 % 
29,13 % 

5,04 % 
4,93 % 

 

Avkastning  
Maj 
I år 

4,28 % 
- 37,19 % 

 

Tillgångsfördelning 

Sverige
40%
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29%
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5%
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Annat
21%


