
Enter Småbolagsfond A
Månadsrapport september 2021

Månadsavkastning, efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

-0,93% 6,64% 2,31% 13,76% 1,55% -0,37% 8,29% 3,68% -8,42% 27,89%

4,63% -6,08% -16,88% 14,24% 11,02% 5,86% 12,25% 5,95% 7,51% -4,05% 9,46% 12,38% 65,51%

6,56% 3,27% 2,09% 8,71% 0,31% 5,49% -1,23% -0,61% -0,55% 3,14% 7,79% 6,04% 48,75%

0,63% -0,03% -2,02% 5,97% 5,32% -0,15% 3,71% 0,06% -0,76% -7,29% -1,48% -6,67% -3,58%

0,46% 4,55% -0,49% 5,90% 2,69% -2,04% -2,23% -1,56% 4,00% 0,00% -2,14% 2,16% 11,40%

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Småbolagsfond A 27,89% 50,95% 149,54% 168,40% 240,09% 322,44%

Fondfakta
Förvaltare: Jon Hyltner
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap 
Sweden Return Index)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,5% + maximalt 
0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 074 01
ISIN: SE0007413398
Bloomberg: BBG00DR3NR28
Startdatum: 2015-09-01
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
I september steg den amerikanska tioåriga 
räntan något och återigen infann sig viss 
inflationsoro på marknaden. Räntekänsliga 
fastighetsaktier och tillväxtaktier utvecklades 
också sämst. Carnegie Small Cap Index 
(CSRX) gick ned 8,3% under månaden.

Enter Småbolagsfond A backade med 8,4% i 
september. Givet att fonden är inriktad mot 
tillväxtbolag är vi förhållandevis nöjda med 
en avkastning i linje med marknaden i 
september, då det var en tydlig rotation mot 
värdeaktier. Fonden har stigit med 27,9% 
hittills i år och 51,0% de senaste tolv 
månaderna. Motsvarande avkastning för 
jämförelseindex (CSRX) är 21,0% och 30,9%.

Fyra innehav steg i september. Två av dessa, 
Knowit och IAR, sålde vi under månaden. 
Nordnet redovisade återigen stark 
kundtillväxt vilket sannolikt bidrog positivt 
till kursen. Swedencare steg utan några 
större nyheter.

Nedgångarna i övriga bolag var främst 
sentimentsstyrda och påverkade av den 

rotation mot värdeaktier som pågick under 
månaden. Störst negativt bidrag kom från 
Instalco, Embracer, BHG och Sagax. BHG har 
pressats av ett allmänt negativt sentiment 
för e-handlare. Utöver det har förväntan för 
Q3-resultatet tagits ned då det finns en risk 
för att högre kostnader för inköp inte kan 
kompenseras för med prishöjningar. Detta 
då konkurrenter som bland annat IKEA 
jobbar med prislistor som endast ändras ett 
par gånger om året. I och med att BHG är 
noga med att ligga lika lågt i pris inom 
dessa kategorier som konkurrenterna finns 
det en tydlig risk att marginalen pressas i 
Q3.

Aktiviteten inom börsintroduktioner är 
fortsatt hög. Vi deltog i introduktionen av 
CTEK. Bolaget har en stark position inom 
laddare för 12- och 24-voltsbatterier till 
konsument och lönsamheten är god. Mest 
intressant är bolagets satsning inom 
elbilsladdare, ett segment som rimligen 
kommer att växa kraftigt i många år och har 
god lönsamhetspotential.

Avkastning efter avgifter (5 år)
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Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Swedencare AB

Knowit AB

Nordnet AB

OrganoClick AB

3,21 2,76 0,09

1,18 5,53 0,07

0,05 2,37 0,01

2,44

0,57 -1,33 -0,01

Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Instalco AB

BHG Group AB

AB Sagax B

Embracer Group AB

RVRC Holding AB 

3,38 -15,15 -0,54

3,59 -13,02 -0,49

2,97 -14,92 -0,46

2,95 -13,89 -0,43

2,35 -15,88 -0,39

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från 
placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens 
förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

26,98

23,75

ÙÙÙÙÙ

83,00

8,80

3,75

6,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 28,4

Sällanköpsvaror 17,6

Dagligvaror 0,7

Teknologi 20,7

Finans 7,3

Kommunikation 3,4

Hälsovård 11,2

Material 0,9

Fastigheter 9,9

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Lifco AB Class B

Musti Group PLC Ordinary Shares

Vitec Software Group AB Class B

Swedencare AB

BHG Group AB

AddLife AB Class B

Embracer Group AB

Bufab AB

Sdiptech AB Class B

Instalco AB

3,78

3,29

3,23

3,23

3,20

3,08

3,00

2,97

2,96

2,93

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct
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Enter Småbolagsfond B
Månadsrapport september 2021

Månadsavkastning efter avgifter
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec År

2021

2020

2019

2018

2017

-1,25% 5,83% 2,38% 13,70% 1,61% -0,31% 8,35% 3,75% -8,62% 26,59%

4,66% -6,40% -17,13% 13,59% 10,45% 5,53% 11,41% 5,84% 7,14% -4,55% 9,11% 11,71% 57,99%

6,63% 3,33% 2,15% 8,78% 0,38% 5,56% -1,17% -0,54% -0,48% 3,21% 7,85% 6,11% 49,88%

0,69% 0,03% -1,96% 6,04% 5,38% -0,09% 3,77% 0,12% -0,70% -7,23% -1,42% -6,62% -2,85%

0,52% 4,61% -0,43% 5,96% 2,76% -1,98% -2,17% -1,50% 4,06% 0,06% -2,08% 2,22% 12,24%

Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start

Enter Småbolagsfond B 26,59% 47,28% 136,22% 156,00% 229,26% 307,36%

Fondfakta
Förvaltare: Jon Hyltner
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: CSRX (Carnegie Small Cap 
Sweden Return Index)
Handel: Daglig
Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 0,75% + 20% 
prestationsbaserad avgift + maximalt 0,10%
Risknivå: 6 av 7 (se KIID för mer info)
Hållbarhetsnivå (Disclosure-
förordningen): Ljusgrön (artikel 8)
Teckningskonto: 5851-11 075 76
ISIN: SE0007439310
Bloomberg: BBG00DR3NR37
Startdatum: 2015-09-01
Startkurs: 1000

Signatory of:

Månadskommentar
I september steg den amerikanska tioåriga 
räntan något och återigen infann sig viss 
inflationsoro på marknaden. Räntekänsliga 
fastighetsaktier och tillväxtaktier utvecklades 
också sämst. Carnegie Small Cap Index 
(CSRX) gick ned 8,3% under månaden.

Enter Småbolagsfond B backade med 8,6% i 
september. Givet att fonden är inriktad mot 
tillväxtbolag är vi förhållandevis nöjda med 
en avkastning i linje med marknaden i 
september, då det var en tydlig rotation mot 
värdeaktier. Fonden har stigit med 26,6% 
hittills i år och 47,3% de senaste tolv 
månaderna. Motsvarande avkastning för 
jämförelseindex (CSRX) är 21,0% och 30,9%.

Fyra innehav steg i september. Två av dessa, 
Knowit och IAR, sålde vi under månaden. 
Nordnet redovisade återigen stark 
kundtillväxt vilket sannolikt bidrog positivt 
till kursen. Swedencare steg utan några 
större nyheter.

Nedgångarna i övriga bolag var främst 
sentimentsstyrda och påverkade av den 

rotation mot värdeaktier som pågick under 
månaden. Störst negativt bidrag kom från 
Instalco, Embracer, BHG och Sagax. BHG har 
pressats av ett allmänt negativt sentiment 
för e-handlare. Utöver det har förväntan för 
Q3-resultatet tagits ned då det finns en risk 
för att högre kostnader för inköp inte kan 
kompenseras för med prishöjningar. Detta 
då konkurrenter som bland annat IKEA 
jobbar med prislistor som endast ändras ett 
par gånger om året. I och med att BHG är 
noga med att ligga lika lågt i pris inom 
dessa kategorier som konkurrenterna finns 
det en tydlig risk att marginalen pressas i 
Q3.

Aktiviteten inom börsintroduktioner är 
fortsatt hög. Vi deltog i introduktionen av 
CTEK. Bolaget har en stark position inom 
laddare för 12- och 24-voltsbatterier till 
konsument och lönsamheten är god. Mest 
intressant är bolagets satsning inom 
elbilsladdare, ett segment som rimligen 
kommer att växa kraftigt i många år och har 
god lönsamhetspotential.

Avkastning efter avgifter (5 år)
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Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct



Största bidrag under månaden (%) Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag

Instalco AB

BHG Group AB

AB Sagax B

Embracer Group AB

RVRC Holding AB

3,38 -15,15 -0,54

3,59 -13,02 -0,49

2,97 -14,92 -0,46

2,95 -13,89 -0,43

2,35 -15,88 -0,39

Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens 
genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från 
medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från 
placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens 
förvaltning är jämfört med indexförvaltning.

Aktiv risk (Tracking error) 
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med 
avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto 
lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den 
månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.

Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start)

Standardavvikelse (3år)

Morningstar Rating

Active share

Aktiv risk

Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis)

Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2

26,20

23,47

ÙÙÙÙÙ

83,00

8,30

3,75

6,62

Sektorindelning
%

Industrivaror & tjänster 28,4

Sällanköpsvaror 17,6

Dagligvaror 0,7

Teknologi 20,7

Finans 7,3

Kommunikation 3,4

Hälsovård 11,2

Material 0,9

Fastigheter 9,9

Total 100,0

De 10 största innehaven
Portföljvikt %

Lifco AB Class B

Musti Group PLC Ordinary Shares

Vitec Software Group AB Class B

Swedencare AB

BHG Group AB

AddLife AB Class B

Embracer Group AB

Bufab AB

Sdiptech AB Class B

Instalco AB

3,78

3,29

3,23

3,23

3,20

3,08

3,00

2,97

2,96

2,93

Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan 
påverkas av valutarörelser. Det finns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk 
rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, 
årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that 
advice and Funds are not available to US clients as defined by Regulation S.                        Source: Morningstar Direct
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