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Jan Petersson
Thomas Eriksson

Tellus Investmentbolag i korthet
Avkastning mars:
Tellus Investmentbolag

-0,49%

MSCI AC World NDTR [SEK]

-1,44%

Vi har valt att investera i de bolag som ägs och drivs av några av världens
främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i bolag som har flera
investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter. En ledstjärna när vi
väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid såsom demografi,
tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden.
Många av världens främsta investerare och företagare såsom Jeff Bezos, Jack Ma
&
Bernard
Arnault
har
sina
egna
placeringar
i
noterade
investmentbolag/holdingbolag/konglomerat. Dessa bolag karaktäriseras ofta av
entreprenörskap, långsiktigt engagemang kopplat till ägarskap och goda
kontaktnät. Vi har därför valt att investera i denna typ av bolag över hela
världen.
Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha så hög
förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.
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Förvaltarkommentar
Under mars avkastade Tellus Investmentbolag -0,49 %, medan MSCI AC World
NDTR i SEK (världsindex) avkastade -1,44 %.

Fakta om fonden
Fondkategori
Förvaltare
Startdatum
Valuta
Riskklass
Fondstruktur
Miljö-etisk hänsyn
ISIN-kod
PPM nr
Bankkonto
Bankgiro
Handel och kurs
Fast avgift
Rörlig avgift

Värdepappersfond
Jan Petersson med placeringsråd
20 juni 2012
SEK
Riskprofil 5 (i skalan 1-7)
UCITS
Ja
SE0004646628
269704
SEB 5851-1078886
867-0002
Dagligen
0,9 %
Ingen

Månaden kom att präglas främst av flera politiska utspel från President Trump.
Först ville han se handelstullar för europeiska varor och tjänster, främst
stålprodukter. Sen ändrade han sig och riktade sig istället mot kinesiska varor
och tjänster. Vilket givetvis provocerade Kina till att föreslå restriktioner och
tullar på amerikanska varor och tjänster. Därefter började President Trump att
tweeta om att många amerikanska bolag betalar för lite skatt i USA och att de
använder bl a posttjänster utan att fullt ut betala för dessa. Ett av de bolag som
President Trump tweetade hårdast mot var Amazon. Alla dessa kampanjer ledde
till att den amerikanska teknologisektorn upplevde en av sina svåraste månader
och största börsfall sedan 2011. Sammantaget, en mycket märklig månad.
Vi har kvar våra innehav och exponeringar trots den ökade ”Trump risken”.
Fondens investeringar har utvecklat sig väl över tiden och dessa bolags
resultatrapporter har varit i linje med, eller högre än, marknadernas
förväntningar. Men helt klart är att den politiska risken har ökat.
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Fondens största innehav
Bolag

% av fonden

1

Amazon

5,47%

2

HBM Healthcare Invest

5,31%

3

Tencent Holdings

5,05%

4

Recruit Holdings

4,78%

5

Kering

4,74%

Total: 5 största innehaven

25,35%

Geografisk exponering %

Aktuell aktieexponering
Tellus Investmentbolag är alltid till minst 90 % investerad för att ha en så hög
förutsägbarhet som möjligt mot aktiemarknaden.
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Mer information om fonden
Informationen nedan hittar ni på www.tellusfonder.se
•

Bli kund och andelsägare

•

Kundavtal privatperson

•

Kundavtal juridisk person

•

Fondens Faktablad

•

Fondens informationsbroschyr

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som
placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att
du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fondens faktablad och mer
information finns att tillgå på fondbolagets hemsida www.tellusfonder.se.
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