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Marknaderna utvecklades något positivt under månaden. Nasdaq steg mest under 
juni medan världsindex steg med c:a 2% samtidigt som fonden steg 4,55%. En sektor 
som bidrog positivt är healthcare-sektorn som gick starkt under månaden.
En nyhet är att Fed har börjat tala om ”tapering” och flera ledamöter förväntar sig 
även en första räntehöjning under 2023. 

Förvärv från Electronic Arts
EA förvärvade under månaden spelstudion Playdemic, som bland annat ligger bakom 
spelet Golf Clash. Pleydemic gör att EA stärker sin position inom mobilspel och sport. 

Hälsovårdssektorn – Alzheimer – genombrott i USA
FDA godkände Biogens läkemedel Aducanumab för behandling mot Alzheimer vilket 
fick aktien att stiga med drygt 40%. Ett stort genombrott för bolaget. Medicinens 
förväntade pris ligger på $56 000 vilket är betydligt högre än vad marknaden räknat 
med. Om man räknar konservativt på både pris och hur stor del av antalet drabbade 
som kommer nyttja läkemedlet så är den potentiella marknaden väldigt stor sett till 
hur Biogen värderas. Healthcare-sektorn har generellt gått starkt med Novo Nordisk i 
täten

Cybersäkerhet – tydlig nutidstrend
Under den senaste tiden har det skett flera högprofilerade cyberattacker, både mot 
stora företag och hela länder. I takt med att digitaliseringen fortsätter ser vi att denna 
trend kommer fortsätta. Fonden är väl positionerad för detta scenario, bland annat 
via det enskilt största innehavet Fortinet.

5 största innehav (%)

Fortinet 5,91%

Take-Two Interactive 4,88%

Novo Nordisk 4,16%

Thermo Fisher 3,90%

Biogen 3,82%

Summa 22,67%

Förvaltarkommentar

År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2021 2,46 -0,95 1,59 2,00 -2,38 4,55 +7,32

2020 4,62 -3,65 -1,88 3,25 1,87 1,26 1,37 1,31 2,78 -5,19 4,07 -1,89 +3,89

2019 7,12 2,40 -0,38 4,00 -3,00 4,89 4,7 0,48 0,56 -0,66 3,12 -0,19 +25,07

2018 2,17 -0,64 -7,92 -10,55

6,70%Juni i år 7,32% 1 år4,55% 25,07%
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