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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 
Året avslutades med julrally på börsen och vi 
lägger ett starkt börsår till handlingarna. Trots 
osäkerhet kring den ekonomiska återhämt-
ningen och att pandemin skulle fortsätta tynga 
den globala ekonomin kom bolagen in med 
fina rapporter och höjda prognoser. På index-
nivå lyfte Stockholmsbörsen (OMXSS30) med 
7,94 procent medan världsindex (W1DOW) 
handlades upp 3,64 procent under månaden. 

Som väntat höjde inte FED räntan i decem-
ber och ökade takten i nedtrappningen av 
tillgångsköpen. Den övergående perioden 
med hög inflation fortsatte att sätta press och 
på marknaden är det i nuläget viktigare hur 
centralbankerna agerar än utvecklingen på 
virusfronten. Amerikanska tioårsräntan letade 
sig uppåt och noterades på 1,51 procent.

Utsikterna för 2022 är goda och vi är försiktigt 
positiva utifrån vinstprognoserna som borde 
landa mellan 5-10 procent globalt. Vi har 
underliggande drivkrafter såsom låga räntor 
och stark ekonomisk återhämtning men man 
bör vara uppmärksam på att amerikanska 
räntehöjningar rycker allt närmare, vilket kan 
vara negativt för aktiemarknaden.

Senaste månaden steg andelsvärdet med 0,66 
procent. Förvaltaren fortsatte att stöpa om 
portföljen och sålde Electronic Arts, JD.Com 
samt Baidu. Nytt innehav i portföljen är ameri-
kanska teknikjätten Apple.

Fonden hade en aktieexponering på 83 
procent och kassa 17 procent vid utgången av 
månaden. Störst bidraget fick vi av Paradox 
Interactive, Team 17 och Lifco. Bland innehav 
som påverkat negativt under månaden finner 
vi Nvidia, G5 Entertainment och JD.Com.
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Avkastning december: 
+ 0,66%

Fondfakta

Arden xFund
+64,39%
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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 40,07%

Sverige 28,26%

Japan 6,04%

Storbritannien 2,46%
Norge 2,34%

Taiwan 1,81%
Finland 1,60%

Värdepapper   Andel

Investor B 6,35%

Berkshire Hathaway  6,31%

NVIDIA Corp  5,61%

Microsoft Corp  5,15% 

Lifco AB  4,89%

 

Paradox Interactive +24,30%

Team17 Group PLC +16,67%

Lifco B   +10,35% 

G5 Entertainment -9,28%

Nvidia Corp -9,46%

JD.Com Inc -12,42%
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