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Under oktober har det varit bolagens Q3-rapporter som präglat nyhets- Största innehav
flödet och även om det har varit blandade utfall har börserna trots det Surgical Science 7,3%

klättrat uppåt under hela månaden. Noterbart är att svensk börs, främst Volue 7,1%

storbolagsindex, har lett uppgången vilket är ett tydligt trendskifte från Tobii Dynavox 5,7%

tidigare under året då amerikanska index överpresterat. Riskviljan är fort- C-RAD 5,4%

satt dämpad och småbolagen fortsätter att vara svaga relativt bred börs. Medicover 4,7%

Zaptec 4,6%
I oktober såg vi återigen marknader leta sig uppåt efter en svag stängning i september. Att det Carasent 4,4%

pendlar upp och ner är naturligt men trenden är alltjämt negativ och estimat fortsätter revideras Biogaia 4,3%

nedåt efter bolagens rapporter för tredje kvartalet. Slutsatsen från rapporterna är att bolagen Sdiptech 4,0%

klarat sig okej även under den här perioden med god afffärsvolym och stabila marginaler, som CSAM Health 3,9%

förvisso gynnats markant av valutamedvindar. Samtidigt såg vi en hel del vinstvarningar inför Xvivo Perfusion 3,8%

perioden och bolagens orderingång och utsikter om framtiden är betydligt mer försiktiga än I-Tech 3,6%

tidigare. Sammantaget var det en rapportsäsong som bjöd på blandade resultat men kanske inte 
lika illa som befarat, vilket resulterat i stigande kurser under perioden.

Branschfördelning
Marknaden fortsätter att premiera värdebetonade segment som bör klara sig bättre i en "higher for 
longer" räntemiljö vilket är vad marknaden börjat prisa in efter det senaste Fed-mötet. Samtidigt 
pekar alla framåtblickande indikatorer som PMI, lagernivåer, marginaltrender och konsumentförtr-
oende på ett svagare 2023 vilket gör att den rörelsen kan ha tagit ut sin rätt vid det här laget. Vi 
behåller oavsett vårt fokus på långsiktiga strukturella vinnare med en något defensiv lutning i det 
korta perspektivet. När räntor väl topppar ur ser vi fram emot relativ styrka i våra fokussegment.

Under rapportsäsongen har vi fått både positiva och negativa överraskningar men ett av glädje-
ämnena är färgteknikbolaget I-tech. Bolaget utvecklar och säljer en väl skyddad ingrediensteknik
till tillverkare av marin färg med syfte att minska påväxt och därmed bränsleförbrukning för stora 
oceangående fartyg. Bolaget har fått upp momentum i försäljningen och affärsmodellen visar fin
skalbarhet. På den negativa sidan såg vi istället Smart Eye, global ledare inom förarövervakning för 
säkerhetsapplikationer i bilar, lämna en mjukare rappport som mottogs desto svagare av marknaden.
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År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2022 2,02 -5,82 3,20 -16,10 -2,99 -12,13 4,30 -5,02 -11,42 3,87
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