Sensor Sverige Select bästa blandfond 2013!
Det är med glädje och stolthet vi kan informera om att vår fond Sensor Sverige Select under 2013
blev bästa svenska blandfond alla kategorier* (källa: Morningstar). Därmed upprepade vi bedriften
från 2012 då fonden även det året var bästa svenska blandfond alla kategorier. Fonden steg med
31,1 % under det senaste året och har därmed givit sina andelsägare en avkastning på 54,4 % sedan
fonden startade 30 november 2009. Värt att notera är att vi har skapat fondens avkastning till lägre
risk än börsen.
Som förvaltare av en blandfond arbetar vi kanske något annorlunda än många övriga förvaltare inom
kategorin blandfonder. Vi fokuserar på att dels förstå åt vilket håll aktiemarknaden rör sig, och dels
på att hitta de aktier (stockpicking) som kommer att ge bäst avkastning. Vi koncentrerar vår portfölj
till ett litet antal aktier vi tror mycket på.
Möjligheten finns för oss att kraftigt variera fondens exponering mot aktiemarknaden beroende av
vår marknadsanalys. Vi kan placera fondens medel fritt bland såväl stora bolag som de mindre
bolagen. Under året har detta varit mycket framgångsrikt då många småbolag haft en stark
utveckling. Vi har en aktiv förvaltning, men ligger gärna kvar med aktier vi gillar och om vi tror att de
har mer att ge.
Våra framgångar kommer från att vi har valt rätt investering, i rätt tid!
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Vår fond kan köpas direkt hos oss via vår hemsida www.sensorfonder.se eller t ex via Avanza,
Nordnet samt genom plattformar anslutna till Mfex och NFM.
Fondens jämförelseindex 14,4% (50 % SIXRX + 50 % OMRX T-bill)
Snittutveckling för blandfonder 12,4%
Fondens samtliga avkastningssiffror redovisas alltid efter avdrag för förvaltningsavgifter,
fasta såväl som rörliga.
* Tre kategorier blandfonder SEK finns, Försiktig, Aggressiv och Flexibel + generationsfonder. Totalt
ca 230 fonder (källa: Morningstar).
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