
2012 års stjärnförvaltare i 

kategorin Europafonder 

(Morningstar och DI) 

  
 Q3 2014 -3,4% 

 Helår 2014 -5,8% 

 Per år (sedan fondstart 1995) +7,2% 

 AUM (milj.) 52,70 

  

  

Sicav A 83,55 

Sicav I 107,18 

Acc. 196,50 

Distr. 87,96 

Fondens utveckling* och AUM (EUR)  NAV per 2014-09-30 (EUR) 

CB European Quality Fund 

 

Kvartalsuppdatering per 30 september 2014 

 

10 år 3 år 5 år 

*Sicav A 



Strategin och teamet 
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European Quality Fund 

 Grundades 1994 

 Familjeägt svenskt bolag under tillsyn av Finansinspektionen 

 Ledord i förvaltningen: aktiv, etisk och långsiktig 

 All förvaltning omfattas av ett etiskt ramverk 

 Portföljförvaltningen bedrivs från Stockholm; all 

fondadministration sker i Luxemburg 

Kort om CB Fonder 

 En long-only europeisk aktiefond, startades 1995 

 Koncentrerad portfölj (20-33 innehav) 

 Lång placeringshorisont 

 Jämförelseindex: MSCI Europe Net 

 Mål: Lägre standardavvikelse än index 

 Mål: Överavkasta mot index över 12 månader 

Kort om European Quality Fund Teamet 

Carl Bernadotte 

Portföljförvaltare/ägare 

 

>25 års erfarenhet 

Född 1955 

Marcus Grimfors 

Portföljförvaltare 

 

6 års erfarenhet 

Född 1981 

Alexander Jansson 

Portföljförvaltare/VD 

 

6 års erfarenhet 

Född 1983 

Erik Allenius Somnell 

Affärsutveckling 

 

2 års erfarenhet 

Född 1984 



Utveckling: Regioner 

3 

European Quality Fund 

 Alla breda regionindex (undantaget Östeuropa) har utvecklats starkt över ett år. Europa är +13,4% 

och USA - framförallt drivet av en kraftigt apprecierande dollar det senaste kvartalet – är +27,1%. 

 

 Fonden har utvecklats relativt sett svagt under perioden och är mer eller mindre oförändrad. 

Källa: MSCI, CB Fonder 

-7,8% 

+13,4% 

+27,1% 

Utveckling för olika regioner, 1 år (EUR) 

-2,1% 



Utveckling: Fonden 
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European Quality Fund 

Fonden relativt index, 10 år (EUR) 

Källa: MSCI, CB Fonder 

Nyckeltal (10 år)                                EQF              Index            

Standardavvikelse, % 

Sharpe (0%)  

Största nedgång, % 

Beta mot MSCI Europe 

Alfa mot MSCI Europe, % per år 

Konsistens med MSCI Europe, % 

Tracking error (Aktiv risk), % 

Informationskvot 

12,04 

+0,44 

-45,78 

+0,67 

+0,98 

48,33 

8,60 

-0,12 

14,43 

+0,45 

-54,10 

Fonden har – efter den 
senaste tidens kraftiga 
uppgång i marknaden – 
underavkastat mot index, 
men har p g a den låga 
risken (beta:0,67) ett 
positivt alfa. 
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Utveckling: Fonden European Quality Fund 

 VIX (volatilitetsindex, blå kurva mot den vänstra inverterade axeln nedan) är nära sin historiskt 

lägsta nivå; för fem år sedan var VIX rekordhögt. 
 . 

 Historiskt har fondens strategi (röd kurva) gått bättre relativt index under perioder som följer en 

lägre volatilitet. 
 . 

 Nivån för VIX sista september i år motsvarar den vid halvårsskiftet 2007. En investering i fonden vid 

den tidpunkten gav de kommande fem åren en total överavkastning mot MSCI Europe Net på 17%. 

Källa: MSCI, CB Fonder 

VIX i en jämförelse med fondens överavkastning på 5 års sikt 



European Quality Fund 
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Portföljen: Bidragsgivare 

*Genomsnittligt värde under Q3 2014. 

Bolag 

Novo Nordisk 

Fresenius AG 

Assa Abloy 

Volkswagen 

BASF 

AAK 

+0,45 

+0,34 

+0,33 

-0,45 

-0,52 

-0,59 

Bidrag, % Portföljvikt*, % Utveckling, % 

+12,7 

+8,0 

+10,1 

-14,3 

-14,6 

-15,2 

3,5 

4,0 

3,2 

2,2 

3,3 

3,8 

Största och minsta bidragsgivare Q3 2014 (EUR) 

 

• Novo Nordisk – världsledande tillverkare av insulin – gynnades av ett starkt sentiment för läkemedelsbolag i allmänhet. Bolaget presenterade också 

positiva studier, bl a för det nya läkemedlet Xultophy mot typ 2-diabetes. Bolaget har en förväntad vinsttillväxt på 15% och 16% för 2015 respektive 2016. 

Aktien steg 12,7% under kvartalet, i EUR. 
• . 

• Tyska Fresenius – bl a ledande operatör av sjukhus i Tyskland och ett kärninnehav i fonden – gynnades under kvartalet av en kraftigt apprecierande USD 

visavi EUR. Bolaget har en mycket attraktiv tillväxtprofil (16% förväntad EPS CAGR 2014-17E); mot bakgrund av det finner vi aktien attraktivt värderad på 

16x förväntad vinst för 2015. Aktien steg 8,0% under kvartalet, i EUR.  
• . 

• Assa Abloy – som installerar vart tionde lås i världen – är i vår mening väl positionerade för det pågående teknikskiftet i branschen från mekaniska till 

elektroniska/digitala lås. Bolaget levererar också väl på våra högt satta mål för tillväxt: ca 4% organisk tillväxt kombinerat med ca 5% förvärvad tillväxt p a. 

Aktien steg 10,1% under kvartalet, i EUR. 
. 

• De tyska världsledande bolagen Volkswagen och BASF missgynnades båda under kvartalet av den oroliga situationen i Ryssland och Ukraina. Utöver 

bolagens exponering mot nämnda marknader har tyska industribolag fungerat som en proxy för krisen: vid negativa nyheter har marknaden sålt av den här 

typen av bolag över hela linjen. Båda bolagens försäljningstillväxt har ett relativt högt beroende av den globala konjunkturen, som vi nu ser tecken på att 

bromsar in.  Volkswagen tappade 13.3% under kvartalet; BASF 14,6%, båda i EUR. 
. 

• Tillverkaren av vegetabiliska fetter AAK – tidigare AarhusKarlshamn – har tyngts av spekulation om att krisen i Ryssland och Ukraina kan slå mot 

försäljningen. På det positiva kontot återfinner vi att bolaget under kvartalet annonserade sitt inträde på den kinesiska marknaden, vilket borgar för att 

bolaget ska kunna expandera sin tillväxtresa från utvecklade marknader även till tillväxtmarknader. Efter den senaste tidens nedgång ser vi aktien som en 

av de mest attraktivt värderade i portföljen: PEG-tal på 0,8 för både 2015 och 2016. Aktien tappade 15,2% under kvartalet, i EUR. 



Portföljen: Innehav 
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European Quality Fund 

De 10 största innehaven, per 2014-09-30 

 

 Vi investerar i stora bolag: marknadsvärdet 

skall vara minst €1 miljard, vilket vi i snitt 

ligger långt över - viktat medel för portföljen 
är €23,3 miljarder. 

 Kraftig avvikelse från index; 

Active Share för fonden: 91%. 

 

 Ett av våra investeringskriterier är att 

vinsttillväxten skall vara stabil; ett annat 

att värderingen skall vara attraktiv (i 

förhållande till vinsttillväxten) 

 

Aktie Land Sektor
Marknadsvärde, 

mdr €

Andel av 

AUM

Andel av

MSCI Europe

EPS-tillväxt, 

2015E

EPS-tillväxt, 

2016E
PEG, 2015 PEG, 2016

Fresenius AG Tyskland Hälsovård 20,7 5,2% 0,18% 18% 13% 0,9 1,1

Next Storbritannien Sällanköp 13,0 4,6% 0,20% 9% 8% 1,6 1,8

Reckitt Benckiser Storbritannien Dagligvaror 48,3 4,5% 0,66% 4% 6% 5,2 3,1

Sodexo Frankrike Sällanköp 11,4 4,5% 0,11% 16% 14% 1,2 1,2

Novo Nordisk Danmark Hälsovård 93,9 4,0% 1,12% 15% 16% 1,7 1,3

Legrand Frankrike Industri 10,7 3,9% 0,16% 10% 10% 1,7 1,6

AAK Sverige Dagligvaror 1,7 3,8% 0,00% 18% 16% 0,8 0,8

Kerry Irland Dagligvaror 9,6 3,7% 0,13% 12% 13% 1,5 1,2

Assa Abloy Sverige Industri 14,7 3,6% 0,20% 14% 10% 1,4 1,7

Geberit Schweiz Industri 9,4 3,6% 0,14% 8% 6% 2,8 3,1

Summa/medel 23,3 41,3% 2,9% 12% 11% 1,9 1,7



8 

Geografisk exponering 

Portföljen: Exponering, andel av AUM European Quality Fund 

Sektorexponering 

Ingen exponering 
mot ”big oil/gas” 
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European Quality Fund 

 Vi argumenterar för att lite har förändrats realekonomiskt i 

Europa sedan Draghis tal 2012. Grafen ovan visar index för 

Tysklands industriproduktion sedan 2006; inte ens i 

Europas mest framgångsrika ekonomi – Europas 

maskinrum – har vi sett någon tillväxt i industrin sedan 

2011. 

 

 Mot den här bakgrunden – där vi har ett potentiellt 

deflationsscenario framför oss – är det a och o för oss att 

våra bolag levererar hög tillväxt – annars faller de ur 

portföljen. Graferna till höger visar omsättnings- och EPS-

tillväxt för dagens portfölj samt dito för index; i båda fallen 

har våra bolag mer eller mindre konsekvent högre tillväxt 

än index. Framåt tror vi att hög tillväxt kommer att belönas. 

Omsättningstillväxt, portföljen och index 

EPS-tillväxt, portföljen och index 

Industriproduktion, Tyskland 

Portföljen: Tillväxt 

Källa: DB, CB Fonder 



Beta mot MSCI Europe 

*Data för 36 månader på rullande 60 dagar i EUR. 
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Riskprofil: Standardavvikelse och beta European Quality Fund 

10,7% 

9,7% 

+0,83 

Fondens standardavvikelse är 
konsekvent lägre än dito för 
jämförelseindex, MSCI Europe Standardavvikelse 

Fondens beta är 
konsekvent <1 
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Riskprofil: Motståndskraft i nedgång European Quality Fund 

 

Fonden har konsekvent avkastat bättre än index i nedgång (EUR) 

Fonden jämfört med Europaindex under de största nedgångsperioderna (EUR) 

1. 2007-07-16 - 2009-03-09 -58,5% -45,3% 13,2%

2. 2010-04-15 - 2010-05-25 -13,7% -10,8% 2,9%

3. 2011-02-17 - 2011-09-22 -24,3% -14,1% 10,2%

4. 2012-03-16 - 2012-06-04 -12,8% -6,7% 6,1%

Toppen till botten

Period Index Fonden Överavkastning



Marknaden: Kredit/aktie-cykel 
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European Quality Fund 

Sektorer: relativutveckling och vikt i MSCI 

Europe Growth respektive Value (%) 

Differens

Sektor Value Growth Value-Growth Q3 2014 YTD 2014

Banks 19,9 6,8 13,1 1,5 0,8

Oil & Gas 14,9 3,4 11,5 -5,9 0,4

Telecommunications 9,6 1,6 8 0,1 -2,4

Utilities 7,3 0,4 6,9 1,1 12,8

Insurance 9,1 3,3 5,8 4,6 1,4

Basic Resources 5,7 1 4,7 -0,6 -2,5

Automobiles & Parts 4,6 1,3 3,4 -12,0 -9,9

Technology 1,4 4,7 -3,3 4,8 -3,2

Chemicals 3 7,1 -4,1 -2,9 -4,5

Ind Goods & Services 6,5 14,3 -7,8 -2,6 -7,5

Healthcare 6,6 15,7 -9,2 7,6 15,6

Pers & Household Goods 1,2 11 -9,8 -2,2 -2,0

Food & beverage 0,1 17,5 -17,4 1,0 2,8

 Relativutveckling Vikt i MSCI Europe

 European Quality Fund har låg eller ingen exponering mot de 

sektorer som kännetecknar Value (överst i tabellen ovan), men 

hög exponering mot de sektorer som kännetecknar Growth. 

 

 Värt att notera är att det under kvartalet (även YTD) var de 

traditionellt defensiva sektorerna som överavkastade, medan 

traditionellt cykliska sektorer som Automobiles & Parts, Chemicals 

och Industrial Goods & Services underavkastade. Det är för tidigt 

att dra några slutsatser av det, men det kan vara en signal om att 

marknaden håller på att positionera om sig för en svagare 

konjunktur, m a o det som Citi refererar till som den tredje fasen. 

 Citi argumenterar för att marknaden befinner sig i den tredje fasen 

av fyra i sin kredit/aktie-cykel. I den tredje fasen lönar det sig att 

vara överviktad aktier och underviktad krediter/obligationer. 

 

 Vad gäller aktieval i den tredje fasen har Citi inte hittat entydiga 

trender för vare sig sektorer eller regioner, däremot för stilar: 

Growth-aktier har överavkastat mot Value-aktier och Large Cap 

har överavkastat mot Small Cap i samtliga av de tre fas-3 som Citi 

har analyserat (1988-89; 1997-2000; och 2007). Se tabell till 

höger samt sid 11 för mer om stilar. 

Källa: Citi Research, DB, Reuters 

Kredit/aktie-cykeln enligt Citi 



Marknaden: Investeringsstilar 
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European Quality Fund 

MSCI Europe Large Cap relativt MSCI Europe Small Cap 

Källa: MSCI, CB Fonder 

MSCI Europe Growth relativt MSCI Europe Value 

 S k Growth-aktier har underavkastat mot s k Value-aktier 

sedan 2012, vilket vi anser drivet av den kraftigt 

sjunkande riskaversionen (vändningen sammanföll med 

Draghis ”Whatever it takes”-tal) och  en allt mer positiv 

bild av konjunkturen. Den positiva utvecklingen för Value 

kontra Growth har dock planat ut den senaste tiden. 

 

 European Quality Fund har en tämligen hög korrelation 

med  Growth (0,82) och således tämligen låg korrelation 

med Value (0,55). Se appendix. 

 MSCI Europe Large Cap har de senaste fem åren 

underavkastat drygt 15 procentenheter mot MSCI 

Europe Small Cap. Framförallt perioden 2012-2014 har 

vi sett en kraftigt och konsekvent sjunkande 

riskaversion i marknaden, vilket har gynnat small cap. 

 

 Värt att notera är dock att large cap ofta överavkastar 

kraftigt mot small cap i en svagare marknad (2011) och 

att vi de senaste två kvartalen sett ett trendbrott. 
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Marknaden: Värdering 

Europa (STOXX 600), P/E-tal (x) 

Källa: IBES, DataStream, DB 

Europa (STOXX 600), vinstestimat (indexpunkter) 

Källa: IBES, DataStream, DB 

 Europa handlas till drygt 14x den förväntade vinsten 12 månader framåt, d v s i linje med värderingen 

under uppgångsfasen 2004-2007. 

 

 Sedan Draghis tal sommaren 2012 har marknaden utvecklats mycket starkt, men enbart på 

förhoppningar; vinstestimaten för marknaden har kontinuerligt kommit ner - uppgången har enbart 

drivits av multipelexpansion. 

 

 Givet att värderingen nu mer än normaliserats, tror vi att vinstestimaten måste börja revideras upp – 

eller åtminstone sluta revideras ner – för att marknaden skall fortsätta i samma trend som sedan 2012. 

Framåt tror vi att EPS-tillväxt ≈ avkastning i marknaden. 

European Quality Fund 
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Yielden för PIIGS, 10-åringar 

Marknaden: Riskaversion 

Källa: Reuters, CB Fonder 

Spreaden mot USA, 10-åringar 

Källa: Reuters, CB Fonder 

 Yielden för PIIGS är i några fall nere på rekordlåga nivåer och kan – rimligtvis – inte nå mycket 

lägre. 

 

 Spreaden mot USA är noll/negativ. 

European Quality Fund 



Sammanfattning 
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 Europeisk aktiefond med en koncentrerad portfölj av världsledande tillväxtbolag. 

 

 Investerar i kvalitetsländer med hög transparens: bl a Tyskland, Holland, 

Schweiz, Frankrike, Sverige och UK. 

 

 Etiska riktlinjer, inga investeringar i bolag verksamma inom tobak och alkohol, 

vapentillverkning, spel & dobbel och pornografi. 

 

 Historisk god riskjusterad avkastning. 

 

 Förvaltas av ett team bestående av tre personer. 

European Quality Fund 



Andelsklasser 
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CB European Quality Fund, SICAV A 

 Förvaltningsavgift: 1,5% 

 Resultatbaserad avgift: 0% 

 Utdelning: Nej 

 ISIN: LU0112589485 

 

CB European Quality Fund, SICAV I 

 Förvaltningsavgift: 0,5% 

 Resultatbaserad avgift: 20% av överavkastningen mot MSCI Europe Net, med kollektivt, 

evigt och relativt High-Water Mark; andelsklassen är >20% under HWM per 2014-09-30. 

 Utdelning: Nej 

 ISIN: LU0806934948 

 

European Quality Fund, BVI Distribution 

 Förvaltningsavgift: 1,5% 

 Resultatbaserad avgift: 0% 

 Utdelning: Ja, 6% av NAV årligen per sista oktober 

 ISIN: VGG3193T1268 

European Quality Fund 



 Fondens namn:   CB European Quality Fund 

 Förvaltare:  CB Asset Management AB 

 Juridiskt säte:  Luxemburg/BVI 

 Fondadministratör:  Caceis Investor Services (Crédit Agricole), Luxemburg 

 Fondens revisorer:  PricewaterhouseCoopers S.ár.I. 

 UCITS-klassificering:  UCITS IV 

 Valuta:  EUR 

 Likviditet/NAV:   Daglig/Dagligt 

 PPM:  Ja (kod 309492), ME-märkt 

 Fonden lanserades:  November 1995 

 Minsta investeringsbelopp: SICAV A/BVI: Inget, SICAV I: €1 miljon 

 ISIN-kod/Reuters/Bloomberg:    SICAV A: LU0112589485 / 908840.FBF / EUREUEA LX   

    SICAV I: LU0806934948 / 68168046 /  EUREQIC LX  

  

 

Fondfakta 
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European Quality Fund 
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European Quality Fund 

Innehållet i denna presentation är generellt och ges endast i informationssyfte. Materialet 

utgör inte något sälj- eller köperbjudande avseende värdepapperen. Innan beslut tas om 

investering uppmanas investerare att ta del av det för fonden fullständiga prospektet och de 

slutliga villkoren som gäller för CB European Quality Fund. Investeringar i finansiella 

instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde och det är inte säkert 

att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för 

framtida avkastning. CB Asset Management AB tar inte på sig något ansvar för att fonden 

kommer att nå sin målsättning, eller att en investerare kommer erhålla prognostiserad vinst. 

Fondens avkastning kan vara volatil. 



Geografisk exponering, 36 månader 
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Appendix: Historisk exponering European Quality Fund 

Sektorexponering, 36 månader 



Appendix: Riskprofil 
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European Quality Fund 

Fondens korrelation med MSCI index, 5 år* 

Region- och landindex 

Investeringsstilar 

Bolagsstorlek 

Med en relativt låg korrelation 
med jämförelseindex, MSCI 
Europe, samt andra för 
investerare viktiga marknader och 
investeringsstilar bidrar fonden 
med diversifiering till de flesta 
portföljer 

*Månadsdata från MSCI för perioden 2009-09-30 – 2014-09-30, i EUR. 

EQF Europe World Sweden BRIC

EQF 1,00 0,70 0,71 0,77 0,54

Europe 1,00 0,82 0,81 0,62

World 1,00 0,72 0,66

Sweden 1,00 0,63

BRIC 1,00


