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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra 
finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på 
www.seb.se/fonder.

Börserna i Europa fortsatte generellt sin nedgång i juni, då rädslan för lågkonjunktur tog vid 
efter rädslan för inflationen. Råvaru- och energibolag började sjunka tillsammans med de 
flesta andra sektorer, då rotation skedde mot bolag som anses säkrare i en vikande 
konjunktur. Dagligvaror var den enda sektorn som steg. Marknaderna i Polen, Turkiet och 
Grekland sjönk vardera nära 10 % i EUR, medan Ungern, Tjeckien och Rumänien gick lite 
bättre. De central- och östeuropeiska (CEE) regeringarna försöker mildra effekterna av 
inflationen genom att erbjuda subventioner till energiräkningar och sätta ett tak på mat- 
och bensinpriserna. Att erbjuda uppehåll av bolånebetalningar är en annan populär åtgärd, 
vilket förklarar den tillfälliga svagheten i finanssektorn.

Fonden gick ner i euro i absoluta tal. De största bidragsgivarna i relativa termer var 
undervikter i energibolagen CEZ och PKN Orlen och i Alpha Bank. Sänken var Develia 
(fastigheter), Pepco (sällanköpsvaror) och Erste Bank (finans). Sammantaget hade 
finanssektorn en svår månad då räntehöjningar skadade lånetillväxten och ökade 
kostnaden för risk. Fonden minskade exponeringen mot KGHM då risken i råvaror överlag 
började öka. Vi deltog också i en CEE-konferens, anordnad av en regional mäklare. 
Deltagande bolag där verkade inte lika oroade för inflation och recessionsrisker, som 
investerarna.

Vi fortsätter att välja aktier utifrån företagens fundamenta och har goda förhoppningar att 
hitta attraktiva möjligheter i östeuropeiska små och medelstora bolag även framöver. 
Sektor- och landallokeringen är sekundär i vår process och framför allt ett resultat av aktiva 
aktieval. På grund av invasionen av Ukraina är vår avsikt att sälja fondens innehav på den 
ryska marknaden så snart marknadsförhållandena tillåter. Vi kommer att vidta åtgärder för 
att säkerställa våra andelsägares bästa intresse.

Avkastning % (efter avgifter)

Källa: SEB och Rimes. Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation
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% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec YTD YTD 
Index

2022 -6,76 -31,00 -31,83 -5,86 -2,00 -10,22 - - - - - - -63,67 -71,91

2021 2,85 4,32 2,05 4,07 5,85 2,78 -0,09 5,90 -0,68 5,19 -7,35 -2,39 23,92 21,73

2020 4,03 -11,20 -25,81 7,72 5,11 4,06 -1,65 -0,44 -2,45 -6,18 17,57 3,33 -12,10 -19,14

2019 9,69 1,91 -0,62 0,17 2,63 6,57 5,60 -2,73 1,49 0,54 2,78 3,43 35,62 32,73

2018 5,21 -0,66 -2,94 -4,16 -2,54 -1,39 -0,25 -8,62 6,66 -1,14 2,97 -7,66 -14,61 -3,59

2017 4,29 1,22 3,56 1,56 -1,24 -1,59 2,99 4,80 0,95 0,97 -2,79 3,95 19,95 -
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Startår 1998

Startkurs (EUR) 10.0

Fondbolag SEB Investment Management 
AB

Risknivå (SRRI-
skala 1-7)

6 - Hög risk1

ISIN LU0086828794

Basvaluta EUR

Andelsklass C (EUR)2

NAV 2.14

Marknadsvärde 
(MEUR)

81

Antal innehav 73

Legal struktur Luxemburgisk 
värdepappersfond

Morningstar 
rating,
(2022-02-28)

*****

Omsättningshastig
het

0.893

Användning av 
derivat

JA4

Förvaltningsavgift 
(%)

1.75

Årlig avgift 1.81%5

1 Fondens värde kan variera kraftigt på grund av 
fondens sammansättning och de 
förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

2 Vid tillfälle, utdelning betalas kontant det 
efterföljande räkenskapsåret.

3 Rullande 12 månader, senast uppdaterad 2022-06
-30.

4 Derivatinstrument får användas för att nå 
investeringsmålet eller för risksäkring.

5 Den årliga avgiften inkluderar förvaltningsavgiften 
och utgör betalning för fondförvaltning, inklusive 
marknadsföring och distribution. I den årliga 
avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom 
courtage på värde-papperstransaktioner. Senast 
uppdaterad 2022-06-30

Avkastning % EUR

Ackumulerad sedan Fond Jämförelseindex*

1 månad -10,2 -8,5

3 månader -17,2 -15,6

YTD -63,7 -71,9

1 år -63,7 -71,0

3 år -55,9 -69,3

5 år -49,1 -64,3

Genomsnittlig årlig tillväxt

3 år -23,9 -32,5

5 år -12,6 -18,6

Fondfakta

* Jämförelseindex inklusive utdelning



Riskmått

Standardavvikelse (Fond) 34,7%

Standardavvikelse (Index) 41,0%

Aktiv risk 12,7%

Sharpekvot -0,7

Informationskvot 0,7

Beta 0,8

Topp 10 största positionerna % av total

Komercni banka 9,0

Powszechny Zaklad Ubezpieczen 8,2

Bank Pekao SA 8,0

Pepco Group Ltd 6,5

Addiko Bank AG 6,2

Nova Ljubljanska Banka dd 5,5

Hellenic Telecommunications 
Organization SA

5,1

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 
Polski

4,7

Erste Group Bank 4,3

LC Corp 3,5

Polen 40%

Storbritannien 12%

Österrike 10%

Grekland 10%

Tjeckien 9%

Övriga 18%

Geografisk fördelning

Fondens placeringsinriktning

Denna aktiefond är förvaltad med fokus på småbolag i Östeuropa inklusive Ryssland och länder i den omgivande regionen. Med 
småbolag menas bolag med ett börsvärde på upp till två miljarder euro. Fonden kan även investera i småbolag utanför denna region på 
villkor att minst 40 procent av bolagens försäljning eller vinster härrör från ett eller flera av regionens godkända länder. Eftersom 
fonden kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i 
valutakurserna.

Sektorfördelning %

MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index 
(Net Return)

SEB Östeuropafond Små och Medelst

Källa:
SEB Investment Management AB

Notera att data och förvaltarkommentar som visas i detta dokument – Institutionell månadsrapport – representerar denna specifika 
andelsklass. Följaktligen kan data och förvaltarkommentar skilja sig beroende på vilken andelskass som du är investerad i. För mer 
information, vänligen se produktbladet, eller annan relevant källa.
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Viktig Information

Innehållet i denna rapport är i första hand anpassad för en institutionell målgrupp. Mer information om fonden hittar du i fondens 
produktblad på www.seb.se/fonder. Rapporten innehåller en preliminär beräkning av fondvärderingsdata och utgör inte de slutligt 
fastställda värdena. För slutligt fondandelsvärde ber vi att få hänvisa till fondens hel- och halvårsrapport på www.seb.se/fonder. Detta 
material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. 
SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska Enskilda Banken (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet 
eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA - eller till person bosatt i USA, så kallad U.S. 
Person - och all sådan distribution är otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB 
inte för fel eller brister i informationen, eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om du eller en fond 
investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För 
fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta 
finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina 
investeringsbeslut samt inhämtande av eventuell skatterådgivning och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för 
ett sådant beslut. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns i fondens 
faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser/prospekt, vilka kan hämtas på www.seb.se/fonder. För råd om placeringar 
anpassade efter din individuella situation bör du kontakta din rådgivare på SEB.


