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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 förvaltningsme
toder fondbolaget använder sig av. Faktablad och informationsbroschyr finns
på www.gdsfund.com. Observera att Finserve Nordic inte utarbetar invester
ingsrekommendationer. Information i denna månadsrapport ska inte ses som
annat än en redogörelse över fondens handelsaktiviteter och innehav.
PLACERINGSINRIKTNING
Delfondens investeringsmål är att investera delfondens tillgångar i interna
tionella värdepapper i enlighet med principen om riskdiversifiering för att
uppnå lämplig inkomst och högsta möjliga långsiktiga värdeökning. Fond
förvaltaren har för avsikt att investera i försvars- och säkerhetsbranschen.
Delfonden investerar minst 51 % i kapitalandelar med fokus på storbolag. Utan
att det påverkar tillämpningen av ovanstående bestämmelse kan delfonden
tillfälligt ha upp till 49 % av dess nettofondtillgångar i kontanter och likvida
tillgångar och investera i liknande tillgångar. Inga andelar i investeringsfonder
förvärvas för fondtillgångarna. Delfonden är således en berättigad målfond.

FÖRVALTARKOMMENTAR
Det blev en generellt stark utveckling
på aktiemarknaden
30 K i juli och återigen
var det teknikbolag som agerade
draglok. Investeringsintresset i cyber
säkerhetssektorn är tydlig och bolag
inom sektorn presterade särskilt starkt
vilket hade också en positiv effekt på
många av fondens innehav. Crowd
strike var upp 12,9 procent och är upp
127 procent under året medan Norton
LifeLock, ett bolag fonden ökade sitt
innehav i under juni, var upp 8,2 pro
cent och är upp 47,2 procent under
2020. Dollarn fortsätter agera motvind
och backade 5,8 procent i juli vilket
hade en stor effekt på fondens avkast
ning som slutade ned 3,4 procent.
Det var en aktiv månad där mer än
hälften av portföljbolagen rapportera
de kvartalsresultat. Saab rapporterade
en starkare försäljning än förväntat på
SEK 8,84md med en omsättningstill
växt jämfört med 2019 motsvarande
4,6 procent samt ett betydligt bättre
resultat än förväntat. Som ett positivt
tecken på Saabs framtida försäljnings
utveckling fanns det nya order på SEK
9,25md under det andra kvartalet och
företaget går in i det tredje kvartalet
med en stark orderstock, däribland
finns stora order från den amerikanska
armén och förväntningen är att bola
get kommer vara kassaflödespositivt.
Bolaget var upp över 20,8 procent i juli.
Det norska försvarsbolaget Kongs
berg Gruppen ökade med 1,6 procent
(SEK) i juli efter att ha rapporterat ett
bättre resultat än förväntat, trots en
lägre försäljning än förväntat.
Medan dollarkursen dämpade avkast
ningen i SEK, rapporterade majoriteten
av innehaven betydligt bättre resultat
än förväntat. Textron, ett bolag med en
betydande exponering mot flygindu
strin, slog förväntningarna med star

kare försäljning och ett starkare resul
tat än förväntat. En robust efterfrågan
på bolagets produkter inom försvars
industrin kommer dämpa nedsidesris
ken. Textron var upp över 6 procent i
USD. Andra bolag som presterade bra
i juli med starkare än förväntade resul
tat var Northrop Grumman vilka slog
förväntningarna avseende såväl för
säljning som resultat och var upp med
5,7 procent (USD), Booz Allen rappor
terade något svagare försäljning än
förväntat men starkare än förväntat
resultat och var upp 5,1 procent (USD)
och Lockheed Martin rapporterade
starkare än förväntad försäljning och
bättre än förväntat resultat och var
upp 3,9 procent (USD).
Dollarn har backat mer än 16,5 procent
sedan mars och detta har påverkat
fonden negativt. Även om det är en
stor prisrörelse är det inte ovanligt ur
ett historiskt perspektiv och det är vår
bedömning att vi kommer se en star
kare dollar på längre sikt vilket kom
mer gynna fonden.
Boeing och Raytheon Technologies
rapporterade svagare än förväntade
resultat och detta återspeglas i mån
adens prisrörelser. Boeing var ned 13,8
procent (USD) medan Raytheon back
ade 8 procent (USD).
De kvartalsrapporter som släpptes un
der juli månad styrker argumentet att
den pågående krisen inte har haft stor
påverkan på den större delen av fon
dens innehav. Vissa av innehaven har
en något större exponering mot flyg
industrin och den reala ekonomin men
i stort sett är portföljen exponerad mot
global säkerhet och vi ser positivt på
fondens möjlighet att skapa god fram
tida avkastning.
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5 STÖRSTA INNEHAV

BRANSCHFÖRDELNING

Bolag

Andel av fond (%)

Lockheed Martin

8,6

Crowdstrike

8,1

Leidos

6,8

Industrial Conglomerates, 1.6%

Northrop Grumman

6,7

Software, 17.9%

L3Harris Technologies

6,3

IT Services, 22.8%

Summa fem största innehav

36,4

Likviditet

3,9

Totalt antal innehav

21

Electronic Equipment, Instruments & Components, 4.8%
Communications Equipment, 2.4%

Aerospace & Defence, 50.5%
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Öppen för handel

Nordnet, Nord Fondkommission,
United Securities, MaxFonder,
Fondmarknaden, MFEX, Strukturinvest

Minsta investering

100 kr

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen, CSSF

