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Månadsrapport

Sverigeregistrerad aktiefond
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 Fonder inte utarbetar investeringsrekommendationer. Information
i denna månadsrapport ska inte ses som annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och
innehav.

Placeringsinriktning
Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden
med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får som högst ha ett börsvärde som uppgår
till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid årsskiftet
2018 innebar det ett börsvärde om cirka 59 miljarder kronor.
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April blev en mycket stark börsmånad,
understödd av generellt bra bolagsrapporter. De fallande marknadsräntorna
fortsatte bidra till högre aktievärderingar. Då vinstestimaten för många industribolag tagits ned inför rapportperioden
på grund av konjunkturoro hade även
förväntansbilden kommit ned, vilket
bidrog till att många bolag rapporterade
bättre än väntat. Inom vissa slutmarknader är signalerna dock fortsatt svaga,
främst inom personbilsindustrin.
Under månaden steg MSCI World (globalindex) med 3,8 procent. I USA utvecklades S&P 500 aningen starkare
med en ökning på 4,1 procent. Börserna
i Europa handlades ungefär i linje med
globalindex och STOXX Europe 600 (Europaindex) steg 3,9 procent. I Sverige
gick Stockholmsbörsen (SIXPRX) betydligt bättre och ökade 7,2 procent. De
mindre bolagen utvecklades inte riktigt
lika starkt, småbolagsindex (CSRX) ökade 5,8 procent. Lannebo Småbolag steg
7,8 procent.
Under april hann omkring hälften av
fondens innehav med att rapportera och
än så länge har rapporterna på det stora
hela varit bra och flera innehav utmärkt
sig positivt. Finska Huhtamäki levererade en stark rapport med god organisk
tillväxt och förbättrad bruttomarginal.
Rapporten kan ses som ett kvitto på att
bolaget lyckas få igenom prishöjningar
och aktien steg 1 procent under månaden. Även kyl- och ventilationsbolaget
Beijer Ref visade starka siffror. Efter en
tid med stora prisökningar på köldmedier – vilket gynnat distributörer som
Beijer Ref – började priserna att minska
under fjolåret vilket bromsat tillväxten.
Trots svåra jämförelsetal växte omsättningen 8 procent organiskt och aktien
steg 36 procent. Byggunderleverantören Lindab, som bland annat säljer

ventilationsprodukter, har ännu inte
rapporterat men meddelade under
månaden att vinsten skulle bli väsentligt högre än vad marknaden väntat sig.
Detta är sannolikt ett resultat av genomförda prishöjningar för att kompensera
för bland annat högre stålpriser. Aktien
steg 27 procent. Slutligen presenterade
Husqvarna en stark rapport med väsentligt högre tillväxt än väntat. Efter
ett fjolår med motvind från bland annat
en ovanligt varm sommar gäller det för
Husqvarna att inte tappa det momentum av operationella förbättringar och
tillväxtinitiativ som bolaget haft de senaste åren. Husqvarna steg 15 procent.
Bland de innehav som presenterade
svagare rapporter återfanns Hexpol
och HiQ. Polymerkoncernen Hexpol
tyngdes av försvagad efterfrågan från
bilindustrin, som är en viktig slutkund
för bolaget. Även om denna motvind
kan väntas fortsätta anser vi att bolagets goda kassaflödesgenerering samt
fortsatta förvärvsmöjligheter gör aktien attraktiv. Aktien sjönk 2 procent.
IT-konsultföretaget HiQ rapporterade
en svag tillväxt i Sverige under kvartalet, medan Finland utvecklades väl. Den
svaga nettorekryteringen bör hålla tillbaka tillväxtmöjligheterna på kort sikt.
Aktien tappade 6 procent.
Under månaden ökades innehaven i
Hexpol, Huhtamäki och NCC. Köpen i
Hexpol gjordes då vi anser den negativa
kursreaktionen efter bolagets rapport
vara överdriven i ett längre perspektiv.
Innehaven i Vitrolife och NIBE Industrier minskades marginellt.
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Fonden riktar sig till dig som:
• tror på små och medelstora bolag på den svenska och nordiska aktiemarknaden
• tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag
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Avkastning (%)
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-1,7
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9,7
30,7
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44,0

-0,2
8,8
12,2
30,1
21,6
36,6

Avkastningen i ovanstående tabell är beräknad på slutkurser.
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Branschfördelning

10 största innehav
Värdepapper

Andel av fond (%)

Securitas B
Huhtamäki
Castellum
Trelleborg B
Bravida
Addtech B
Husqvarna
Beijer Ref B
NIBE Industrier B
Nolato B
Summa tio största innehav
Likviditet
Totalt antal innehav

5,9
5,5
4,3
4,1
3,8
3,8
3,7
3,4
3,2
2,8
40,3
6,4
49

Större förändringar under månaden

Dagligvaror

0,1%

Fastighet
Finans

9,2%
2,4%

Hälsovård

8,0%

Industrivaror & Tjänster

44,8%

Informationsteknologi

5,0%

Material

9,1%

Sällanköpsvaror & Tjänster
Telekomoperatörer

13,7%
1,3%

Likviditet

6,4%

Risk / avkastningsprofil
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Fondfakta

Nyckeltal
Lannebo Småbolag
Sharpekvot
Totalrisk (%)
Tracking error
Informationskvot
Alfa
Beta
Active share (%)
Omsättningshastighet, ggr
(181231)

Jämförelseindex

1,0
11,9
4,8
0,5
0,3
0,9
68

0,8
12,7

0,2

Förvaltare
Fondens startdatum
Andelskurs (kr)
Fondförmögenhet (mkr)
Förvaltningsavgift
Bankgiro
ISIN
Öppen för handel
Minsta investeringsbelopp
PPM-nr
Tillsynsmyndighet
LEI-kod

Johan Ståhl & Hjalmar Ek
2000-08-04
111,97
26 373
1,6%
5563-4620
SE0000740698
Dagligen
100 kr
842690
Finansinspektionen
549300JC5787N3394631

Förklaringar
Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex är Carnegie
Small Cap Sweden Return 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.

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).

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

Totalrisk

Informationskvot

Tracking error

Alfa

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

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

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

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.

Active share

Ett mått som anger hur stor andel
av fonden som avviker från sitt
jämförelseindex.
Alla nyckeltal beräknas enligt
Fondbolagens förenings riktlinjer.

Tel: +46 (0)8-5622 5200
Tel kundservice: +46(0)8-5622 5222
Fax: +46 (0)8-5622 5252

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

