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Förvaltarkommentar

humle kapitalFörvaltningsFond

Placeringsinriktning
Fonden investerar i större bolag noterade i Norden med fokus på Sve-
rige, samt ett urval av utländska aktiefonder för att få en god risksprid-
ning. Fokus i fonden är välskötta stora internationella företag med god 
lönsamhet och starka marknadspositioner. De fem största innehaven 
i fonden är Autoliv, Investor, H&M, SEB samt Kinnevik. Dessa ut-
gjorde ca 21 procent av fondförmögenheten vid årsskiftet.

Utveckling 
Under året gick Humle Kapitalförvaltningsfond upp med 21,3 
procent i värde. Omsättningshastigheten har varit mycket låg och 
fonden har i stort sett hela året varit fullinvesterad i aktier. Fon-
den innehåller 28 företag, samt 5 utländska aktiefonder. Bland de 
enskilda företag som utvecklats väl kan nämnas Kinnevik, SEB samt 
Swedbank. Nedgångar i Sandvik, Volvo samt Ratos bidrog negativt 
till fondens utveckling. Nya innehav i portföljen är Cloetta, ICA 
samt Metso. Avyttrade innehav under året är MTG och TeliaSonera.

Framtid
I likhet med föregående år inleds 2014 med signaler om ljusare 
ekonomiska utsikter. I år väntas USA, Japan, Storbritannien och 
Tyskland tillsammans bidra mer till den globala tillväxten än de 
s k BRIC-länderna. Det skulle innebära en scenförändring för 
världsekonomins tillväxt som under en följd av år dominerats av 
utvecklingen hos tillväxtländerna. Det bidrar även till att minska de 
globala ekonomiska obalanserna. Inflationstakten i Europa och USA 
är mycket låg och centralbankerna flaggar för att ränteläget förblir 
extremt lågt under lång tid. Värderingen av företagen på Stock-
holmsbörsen är betydligt högre idag än för ett år sedan. Konjunk-
turläget har förbättrats under senare tid och infrias prognoserna för 
2014 kommer företagsvinsterna att stiga. Generellt sett har företagen 
gott om lediga resurser vilket innebär att ökad produktion kan ske 
till mycket goda vinstmarginaler. Vi ser därför med tillförsikt fram 
emot det nya börsåret.

humle småbolagsFond

Placeringsinriktning
Fonden investerar i mindre och medelstora nordiska företag med fokus 
på Sverige. Den tillämpande definitionen av småbolag är ett företag som 
maximalt utgör en procent av börsens (Nasdaq OMX Stockholm AB) 
värde. De fem största innehaven i fonden är Sagax, Balder, Opus Group, 
Diös samt Intrum Justitia. Dessa fem innehav utgjorde ca 21 procent av 
fondförmögenheten vid årsskiftet. 

Utveckling
Under året gick Humle Småbolagsfond upp med 35,2 procent i värde. 
Fonden har i stort sett hela året varit fullinvesterad i aktier. Bland de 
bolag som bidrog mest till den positiva utvecklingen i fonden under 
året kan nämnas Opus Group som driver bilbesiktning, inkassobolaget 
Intrum Justitia samt fastighetsbolaget Balder. Nedgångar i program-
varubolagen Cision och Formpipe Software samt investmentbolaget 
Ratos bidrog negativt till utvecklingen. Bland avyttrade bolag kan 
nämnas Proffice, Tribona, MTG och Alliance Oil. Nya bolag i fonden 
är bl a det danska medicintekniska bolaget Ambu A/S, hälsokostbola-
get Midsona, konfektyrbolaget Cloetta samt fastighetsbolaget Corem 
Property Group. 

Framtid
I likhet med föregående år inleds 2014 med signaler om ljusare eko-
nomiska utsikter. I år väntas USA, Japan, Storbritannien och Tyskland 
tillsammans bidra mer till den globala tillväxten än de s k BRIC-
länderna. Det skulle innebära en scenförändring för världsekonomins 
tillväxt som under en följd av år dominerats av utvecklingen hos 
tillväxtländerna. Det bidrar även till att minska de globala ekonomiska 
obalanserna. Inflationstakten i Europa och USA är mycket låg och cen-
tralbankerna flaggar för att ränteläget förblir extremt lågt under lång 
tid. Värderingen av företagen på Stockholmsbörsen är betydligt högre 
idag än för ett år sedan. Konjunkturläget har förbättrats under senare 
tid och infrias prognoserna för 2014 kommer företagsvinsterna att 
stiga. Generellt sett har företagen gott om lediga resurser vilket innebär 
att ökad produktion kan ske till mycket goda vinstmarginaler. Vi ser 
därför med tillförsikt fram emot det nya börsåret.

lanser bidragit till att landets valuta försvagats. Deflationsspiralen som 

förlamat Japans ekonomi under flera decennier har brutits och landets 

exportindustri gynnas på världsmarknaden av en svagare valutakurs. 

Detta bidrog under fjolåret till ett uppsving för den japanska ekonomin. 

Den amerikanska ekonomin, världens största, utvecklas över förväntan 

väl. BNP tillväxten är relativt låg men den underliggande trenden är 

positiv. Underskottet i USA´s offentliga finanser krymper i snabb takt, 

arbetslösheten är den lägsta på fem år och bostadspriserna stiger. Den 

oväntat positiva ekonomiska utvecklingen i Japan och USA har bidragit 

till kraftiga uppgångar på aktiebörserna. Att de goda ekonomiska nyhe

terna i huvudsak har kommit från den rika delen av världen och signaler 

om att konjunktursvackan är tillfällig har bidragit till optimismen på 

aktiemarknaderna under 2013.

Det globala aktieindexet MSCI World steg under året med ca 22 pro

cent. Konjunkturellt kom dock fjolåret att bli en besvikelse. Drivkraften 

för återhämtningen i världsekonomin skulle enligt flertalet konjunktur

prognoser komma från Kina där det nya ledarskapet skulle bedriva en 

tillväxtorienterad politik. Sammantaget blev dock den globala ekonomis

ka tillväxten lägre än vad som förväntades inför 2013. Mycket som en 

följd av att Kinas politiska ledare varit mer inriktade mot att reformera 

ekonomin än att på kort sikt skapa hög tillväxt. Även andra tillväxt

ekonomier, så som Brasilien, Indien och Ryssland, växer i en betydligt 

långsammare takt än tidigare. Inom den ekonomiskt utvecklade delen av 

världen är inflationstakten och ränteläget mycket lågt. Bland dessa länder 

är den ekonomiska tillväxten generellt sett låg men utvecklingen är 

mindre svag än förväntat. I Japan har massiva penningpolitiska stimu
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Humle Småbolagsfond Humle Kapitalförvaltningsfond 

Humle Kapitalförvaltningsfond 10 största aktieinnehav 2013

FINANSIELLA INSTRUMENT MKR VIKT(%)

Autoliv 11 840 4,40

Investor 11 729 4,36

Hennes & Mauritz 11 552 4,30

SE-banken 10 600 3,94

Kinnevik Investment 10 427 3,88

Volvo 10 134 3,77

SKF 9 616 3,58

Svenska Handelsbanken 9 164 3,41

Atlas Copco 8 976 3,34

ABB 8 840 3,29

Humle Småbolagsfond 10 största aktieinnehav 2013

FINANSIELLA INSTRUMENT MKR VIKT(%)

Sagax 23 722 5,66

Fastighets AB Balder 16 500 3,93

OPUS Group 16 115 3,84

Diös Fastigheter 15 960 3,81

Intrum Justitia 14 400 3,43

Ambu A/S 14 192 3,38

ITAB Shop Concept 12 900 3,08

Trelleborg 12 790 3,05

CDON Group 12 640 3,01

Midsona 11 600 2,77

Fördelning av fondförmögenhet Kapitalförvaltningsfonden

Norge, 1,7 %

Likvida medel, 4,4 %
Finland, 5,0 %

Global, 2,4 %
USA, 5,0 %
Tillväxtmarknader, 4,2 %
Sverige, 77,3 %

Sverige, 87,1 %

Danmark, 3,4 %

Norge, 5,5 %

Likvida medel, 4,0 %

Fördelning av fondförmögenhet Småbolagsfonden

kursutveckling sedan start kursutveckling sedan start

*Rörligt förvaltningsarvode: den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10 procent av totalavkastningen efter kostnader enligt ovan. Beräkningen sker enligt en “high watermark” princip där ersättningen 
endast tas ut om fonden noterar en ny högsta nivå sedan fondstart. Resultat flyttas mellan kalenderår. Avgiften tas ut kollektivt. Den resultatbaserade ersättningen tas ur Fonden vid varje handelsdag. Se fonden 
fondbestämmelser för mer information om rörligt förvaltningsarvode.

Startdatum 2008-01-02

ISIN nr SE0002229658

Förvaringsinstitut SEB

Fondförmögenhet 419 344 tkr

Andelskurs, 2013-12-31 144,70 kr

Omsättningshastighet 0,25 ggr 

Fast ersättning 1%

Minsta insättning 10 000 kr från och med 2011-01-01

Resultatbaserad ersättning* 10% av totalavkastningen

Handel Daglig handel från och med 2011-01-01

Fondens officiella faktablad, fondbestämmelser med mera finns på Humle Kapitalförvaltnings hemsida: 
www.humlekapital.se

Startdatum 2008-01-02

ISIN nr SE0002229641 

Förvaringsinstitut SEB

Fondförmögenhet 268 914 tkr 

Andelskurs, 2013-12-31 118,97 kr

Omsättningshastighet 0,07 ggr 

Fast ersättning 1%

Minsta insättning 10 000 kr från och med 2011-01-01

Resultatbaserad ersättning* 10% av totalavkastningen

Handel Daglig handel från och med 2011-01-01

Fondens officiella faktablad, fondbestämmelser med mera finns på Humle Kapitalförvaltnings hemsida: 
www.humlekapital.se



Humle Kapitalförvaltning förvaltar drygt 
10 miljarder kronor fördelat på cirka 2 000 
kunder. Bland våra kunder finns privat-
personer, företag, institutioner och kyrkliga 
församlingar.

Många kunder känner sig vilsna i valet av 
finansiella tjänster och nya instrument som 
erbjuds. Humle Kapitalförvaltning är en 
oberoende förvaltare som inte handlar värde-
papper för egen räkning. Vi styr själva över 
våra investeringsbeslut. Vårt erbjudande är 
en personlig kapitalförvaltningstjänst anpassad 
efter kundens förutsättningar och önskemål. En 
förvaltare hos Humle Kapitalförvaltning 
har i genomsnitt arbetat mer än 20 år inom 
kapitalmarknaden och har därmed en gedigen 
erfarenhet.

Biblioteksgatan 29, 6 tr, Box 5769, 114 87 Stockholm
Tel: 08-407 35 50 Fax: 08-407 35 70 mail: info@humlekapital.se


