
Investera i framtidens bolag

AIFM Capital    
Arden xFund    
November 2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns att tillgå på vår hemsida.

XFUNDS - EXTRAORDINARY INVESTMENTS
Arden xFund är en UCITS fond registrerad hos Finansinspektionen. Fonden marknadsförs 
under varumärket XFUNDS® och distribueras i Sverige. Fonden är valbar på Alpcot, Avanza, 
Fondo, Fondmarknaden, Nordnet och SAVR. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. 

KONTAKTINFORMATION 
För mer information om Arden xFund eller AIFM Group 
besök www.xfunds.se eller www.aifmgroup.se 
Alternativt kontakta info@xfunds.se eller info@aifmgroup.se

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER 

FörvaltarkommentarFondens inriktning 
Vi gick in i november med en positiv rapportsä-
song bakom oss och aktiemarknaden utveck-
lades starkt i inledningen. Den rekylerade i 
slutet av månaden på grund av omikron, den 
nya varianten av coronaviruset. På indexnivå 
föll Stockholmsbörsen (OMXSS30) med 2,15 
procent medan världsindex (W1DOW) backade 
2,59 procent. 

Vi såg en dollarförstärkning mot kronan samt 
en ökad volatilitet mot bakgrund av den nya 
virusvarianten samt kvarstående problem med 
hög inflation, energibrist, leveransstörningar och 
brist på arbetskraft. 

Långa räntor var relativt oförändrade medan 
korta steg. Riksbankens budskap under månad-
en var att det är först under slutet av 2024 som 
de ser en räntehöjning och kommer inte att öka 
sin balansräkning under 2022. Ränteläget och 
en positiv förväntad ekonomisk tillväxt bör ge 
ett visst stöd för aktier. 

Trots negativ marknadsutveckling steg andels-
värdet med 4,32 procent. Förvaltaren fortsatte 
att stuvade om portföljen och sålde Logitech, 
Activision Blizzard, MTG, Gfinity och Frontier De-
velopments. Fyra nya innehav är investmentbo-
lagen KKR & Co, VNV Global, Aker Horizons och 
Investor. Fonden har dessutom namnändrats till 
Arden xFund.

Vi ökade andelen aktier och fonden hade en 
aktiexponering på 85 procent och kassa 15 
procent vid utgången av månaden. Störst 
bidraget fick vi av Synsam, Nvidia och Nexon. 
Bland innehav som påverkat negativt under 
månaden finner vi Gfinity, Logitech och Frontier 
Developments.

Största innenhav

Förvaltare: 
Anders R Hjorth, 2021-10-01
 
Risknivå: 
4 av 7
 
Startdag: 
2012-04-20 
 
Förvaltningsavgift: 
1,5% 
 
Prestationsbaserad avgift: 
15% över jämförelseindex 
 
Jämförelseindex: 
OMRXTBILL 
 
Handel: 
Daglig
 
Valuta: 
SEK 
 
Förvaringsinstitut: 
SEB 
 
ISIN: 
SE0004550200
 
Avkastning november: 
4,32%

Fondfakta

Arden xFund
+63,32%

Största bidrag
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Arden xFund är en fokuserad och aktivt 
förvaltad fond med målet att ge förmögen-
hetstillväxt genom tillgångsallokering. Fonden 
investerar globalt i överlåtbara värdepapper, 
derivatinstrument och fondandelar med expo-
nering mot aktier och räntebärande värdepap-
per samt råvaror. 
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USA 42,51%

Sverige 18,61%

Japan 8,37%

Finland 4,37%

Caymanöarna 3,88%

Storbritannien 2,86
Taiwan 2,42%

Schweiz 1,90%

Värdepapper   Andel

NVIDIA Corp  8,49%

Sony Group Corp   6,33%

Microsoft Corp  5,50% 

VanEck Video Gaming and eSports ETF  4,74%

Remedy Entertainment Oyj  4,37%

 

Synsam AB +42,30%

Nvidia Corp +34,00%

Nexon Co Ltd   +24,10% 

Frontier Developments plc -32,10%

Logitech -32,80%

Gfinity PLC -34,40%
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