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ARTIKLAR ÄMNEN

God morgon, läs de viktigaste

nyheterna 19 augusti

Idag 06:30

Förvaltare om sektorfrossan:

”Läge öka i investmentbolag”

Medierapportering om dyra investmentbolag ligger sannolikt bakom rådande
kurspress. Det menar �örvaltaren Peter Lindvall på Kavaljer Fonder. Han ser
nedgången som en möjlighet �ör påpassliga investerare.

– Förmodligen är det ett bra till�älle att öka i investmentbolag, säger han till Omni Ekonomi.
Historiskt hög avkastning, betydligt bättre än börsindex, talar �ör minskade rabatter, enligt

honom.
Trots korrektionen i sektorn ser värderingarna ansträngda ut på många håll, framhåller

Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg. Han pekar på rejäla premier i Latour och
Svolder.

Lindvall och Söderberg väljer båda Investor som sin personliga favorit �ör till�ället.
– I rådande marknadsklimat gillar jag både den noterade och den onoterade delen av

port�öljen och dessutom till en rabatt, säger Söderberg. 

Investmentbolag faller brett och tungt i veckan – vad ser du för förklaringar?

Nästa fråga
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Carl-Henrik Söderberg
Analytiker, Aktiespararna

”Precis som det kan gå fort uppåt kan det snabbt nedåt när sentimentet vänder. Jag
tolkar den utbredda nedgången bland investmentbolagen som just ett sådant
sentimentsskifte i spåren av ett pånytt�ött fokus på värderingen. Det är lite allmänt risk
off på börsen just nu och då åker vissa sektorer på det lite mer. Precis som jag sa
tidigare så är premierna alldeles �ör höga på sina håll så jag ser detta som en sund
korrigering.”

Peter Lindvall
Förvaltare Kavaljer Fonder

”Nedgången är �örmodligen en effekt av den uppmärksamhet i media nyligen om att
rabatterna har minskat och premier ökat �ör investmentbolagen. Investmentbolagen är
med rätta populära bland privatpersoner och �örmodligen är det några av dessa som
passar på att ta hem vinster. När kurser går ned vill flera andra sälja, nedgång �öder
nedgång. Förmodligen är det ett bra till�älle att öka i investmentbolag �ör den som har
möjlighet. Det finns flera faktorer som talar �ör investmentbolag �örutom eventuella
rabatter. Flera investmentbolag har haft en historiskt mycket bra avkastning, betydligt
bättre än börsindex, vilket talar �ör minskade rabatter.”

Vilket av investmentbolagen ser du som bästa respektive sämsta valet efter

kurspressen?

Föregående fråga

Carl-Henrik Söderberg
Analytiker, Aktiespararna
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”Trots att vi �ått en korrektion i sektorn så ser många värderingar fortsatt ansträngda
ut. Latour till en 60 procentig premie tillsammans med Svolder, vars innehav är 97
procent noterade, till en nästan dubbelsiffrig premie, lockar inte. Däremot finns det
många fantastiska bolag där som jag gärna direktäger. Jag måste nog (tyvärr, tråkigt
svar) säga Investor här. I rådande marknadsklimat gillar jag både den noterade och den
onoterade delen av port�öljen och dessutom till en rabatt. Visserligen till en historiskt
låg sådan men icke desto mindre.”

Peter Lindvall
Förvaltare Kavaljer Fonder

”Investor utgör 8 procent av Kavaljer Investmentbolagsfond vilken gör den till fondens
största innehav och är därmed vår favorit. Investor har innehav i många fina noterade
och onoterade kvalitetsbolag och en lång historisk av mycket bra avkastning som
överträffat börsen i genomsnitt. Det är också en mycket god likviditet i aktien vilket
underlättar vid behov av att både köpa och sälja. En given aktie i alla
investmentbolagsport�öljer.

Vi har inte utsett något sämsta val.”

Investmentbolagens utveckling i dag
Bure: −1,2% 
Creades: +0,5% 
Industrivärden: −1,5% 
Investor: −2,3% 
Kinnevik: −1,6% 
Latour: −2,4% 
Lundberg�öretagen: −1,4% 
Svolder: −1,0% 
Traction: +0,4% 
VNV Global: −1,6% 
Kurserna är avlästa kl 12.35, 18 augusti. 

Läs mer:

Investmentbolagen fortsätter i motvind – Investor i botten

Omni Ekonomi



Toppnyheter Senaste nytt Bevakningar

https://omniekonomi.se/a/28vkga
https://omniekonomi.se/
https://omniekonomi.se/
https://omniekonomi.se/senaste
https://omniekonomi.se/bevakningar

