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Ett minst sagt turbulent 2022 är till ända. Turbulensen innefattade allt från Största innehav
krig, inflation, energikris, recessionsoro och därmed också fallande tillgångs- Surgical Science 7,5%

priser på aktier, obligationer och fastigheter. Narrativen som styrt marknad- Volue 7,3%

erna har varierat under året men det övergripande temat har trots allt varit C-Rad 5,8%

stigande räntor och högre avkastningskrav. 2023 är upplagt för en oviss Tobii Dynavox 5,5%

kamp mellan oro för recession och hopp kring lägre inflation och räntor. Xvivo Perfusion 4,4%
Medcap 4,2%

Årets sista månad stängde nedåt för de flesta segment på aktiemarknaden och blev således en väl Sdiptech 4,1%

passande avslutning på ett mestadels negativt år för investerare. Den stora och därtill hastiga upp- CSAM Health 4,1%

gången i globala räntor var den enskilt viktigaste drivkraften för tillgångspriser under 2022 och den BioGaia 4,0%

klassiska 60/40-portföljen (60% aktier, 40% obligationer) hade sitt sämsta år sedan hela konceptet Carasent 3,8%

uppfanns. Vi ser nu fram emot ett år där förhoppningsvis motvindarna kommer vara färre till antalet Nederman 3,5%

även om det finns en materiell risk att en av dem är en klassisk vinstrecession, vilket historiskt inte Enea 3,5%

varit särskilt positivt för aktiemarknaden. De extrema nedgångar många aktier genomgått till följd
av den snabbt förändrade räntemiljön gör dock att det är svårt att sia om vad som kommer väga
tyngst mellan oro för recession och stödet från åter fallande räntor. Branschfördelning

Diskrepansen mellan små snabbväxande bolag och större bolag inom traditionella sektorer så som
bank, verkstad och råvaror var påtaglig under året vilket logiskt förklaras av både räntor och risk-
aptit. Samtidigt vet vi att det är den första kategorin som levererar högst avkastning till investerare
över längre tidshorisonter, vilket gör ett år som detta både tufft och hoppingivande på samma gång.

De aggregerade effekterna av en stram monetär politik under 2022 och sannolikt en bra bit in i 2023 
kommer leda till en kraftig inbromsning i den ekonomiska aktiviteten. Det garanterar i princip också
att inflation och räntor sjunker tillbaka vilket kombinerat med återställda värderingar under 2022
gör att en mer offensiv inställning är befogad. Vi ser fram emot ett år med bättre förutsättningar
för fonden att leverera absolut och relativ prestation mot bredare marknader genom ett struktur-
erat arbete och bibehållet fokus på grundstrategin.

Herman Eklund, Förvaltare
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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 på www.ericssonpartners.se. Informationen i detta produktblad är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses
som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Ericsson & Partners ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på
grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Ericsson & Partners medgivande.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2022 2,02 -5,82 3,20 -16,10 -2,99 -12,13 4,30 -5,02 -11,42 3,87 3,22 -2,9 -35,13
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