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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 är upp 3,79 % i Juni, Index 0,57 % 

 
Under juni månad var marknaderna väldigt 
volatila, som högst var fonden upp över 15 % den 
8 juni. Det var en av de bästa veckorna sedan 
fonden grundades. Någon dag efteråt kom enorm 
volatilitet som innebar ett plus på 3,79 %. Vi slog 
jämförelseindex med 3,22 % , en betydande orsak 
är att vi under juni månad fokuserat på våra 
största innehav. Exempelvis GAP Inc som har varit 
vårt nästa största innehav har haft en fantastisk 
utveckling under juni månad och fredagen den 26 
juni hade GAP den bästa dagen med som högst + 
45 %, vilket innebar den största uppgången genom 
tiderna sedan bolaget noterades. 

 
Denna uppgång var ett resultat av ett 
samarbetsavtal med Kanye West klädmärke - 
Yeezy Fashion Line. Vanligtvis är vi långsiktiga i 
våra innehav men efter en sådan kraftig uppgång 
på kort tid avyttrade vi hela vårt innehav i GAP. 
 
Ett av våra nya fokusinnehav är Swatch Group AG, 
som nu blivit det näst största innehavet i fonden. 
Bolaget är ett väldigt unikt företag som äger 17 av 
de 25 mest kända klockmärkena i världen som 
exempelvis Omega, Longines, Tissot, ETA och 
Swatch. Då marknaden missbedömt styrkan hos 
bolaget så har vi nyttjat denna reaktion då vi anser 
att det finns väldigt få kvalitetsbolag på börsen till 
denna låga värdering. Det är det enda företaget i 
världen vi har hittat med en soliditet på 84 % 15 år 
i rad. Normalt sett finns ej denna typ av bolag 
noterade, ofta är de i privat ägo. Vi anser att 
bolaget är väl positionerat på denna marknad och 
har framtiden för sig när oron kring Corona har 
lagt sig.  
Fokus på kvalitetsbolag med dolda tillgångar blir 
månadens avslutande mening. 
 

 

Största innehav   Största region  

Cloetta AB 
Swatch Group 
Hufvudstaden 
Kvaerner ASA 
Mondelez Int 

8,82 % 
7,85 % 
4,99 %  
4,35 % 
4,17 % 

 

 Sverige 
USA 
Schweiz 
Norge 
Annat 

42,34 % 
26,38 % 

7,88 % 
6,07 % 

17,33 % 

Avkastning  
Juni 
I år 

3,79 %  
-33.26 % 

Tillgångsfördelning 
Sverige

42%

USA
27%

Schweiz
8%

Tyskland
6%

Annat
17%


