
 

 

 
Friskytten klarade året bra 
 
Det har varit ännu ett spännande år på världens börser.  
Återigen lägger vi ett händelserikt år bakom oss – terrorism, flyktingkris, en decemberöverenskommelse som 
sprack på det politiska planet i Sverige, ett oljepris som föll under 40 USD fatet, den första räntehöjning i USA 
sedan finanskrisen och en av de största skandalerna i bilindustrins historia när Volkswagen fuskat med 
utsläppsvärden.  
Med andra ord – ännu ett utmanade år att förvalta pengar. 
 
Inledningen på det svenska börsåret var otroligt stark och innan april var slut hade Stockholmsbörsens lista för 
stora bolag (OMX30) stigit med ca 17 % till stor del drivet av låga räntor, expansiva centralbanker och brist på 
alternativ till aktiemarknaden. 
 
Efter den starka våren tornade molnen upp sig på börshimmeln och försommaren inleddes med ännu ett 
kapitel om Grekland och den så kallade skuldkrisen. Dessa orosmoln blåste dock över i elfte timmen och krisen 
kunde undanröjas för denna gång med lugnade börser som resultat. 
 
Under hösten ökade oron för den kinesiska ekonomin och investerare världen över började sälja av 
risktillgångar såsom aktier. Detta tillsammans med fortsatt fallande oljepris gjorde att börsen fortsatte sin resa 
söderut och i slutet av september var hela vårens uppgång på Stockholmsbörsen utraderad.  
 
2015 var också året du vi för första gången i världshistorien fick minusränta i Sverige.  
 
Senare delen av året har Stockholmsbörsen varit fortsatt volatil (stora svängningar) och tagit en sidledes 
utveckling i väntan på signaler om vart konjunkturen egentligen är på väg. 
 
När vi summerar börsåret 2015 stängde OMX 30 på -1,2 % och det bredare OMX PI på + 6,6 % vilket till stor del 
förklaras av att småbolagen gått väsentligt bättre än de stora bolagen 2015. 
 
Desto mer glädjande är då Friskyttens utveckling under året. 
 
Friskytten har per siste december ett kapital på ca 133 mkr.  
Portföljen består av en bred allokeringsportfölj som förvaltas av Carnegie och en nordisk aktieportfölj som 
förvaltas av Cliens. Båda portföljerna har utvecklats väl under året. 
Carnegies portfölj gav en avkastning på 6,32 % under 2015 vilket är bra då ca 40 % av portföljen är räntor och 
alternativa placeringar. 
Cliens portfölj gav en avkastning på 10,66% vilket var 3,46 % bättre än relevant jämförelseindex.  
Intressanta bidragsgivare till detta var bolag som Hexagon, Troax, Assa Abloy, Investor och Hemfosa. 
 
Sammanfattningsvis är det glädjande att andelsägarnas kapital utvecklats väl till en kontrollerad risk och 
därmed kan vi lägga ännu ett händelserikt år till handlingarna. 
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