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Till andelsägarna i fonden Camelot
När utvecklingen för mars månad summeras så kan
konstateras att aktiemarknaderna uppvisade relativt små
kursförändringar. I USA steg S&P 500 med 0,7 % medan
Europa i form av Euro Stoxx 50 ökade med 0,4 % samtidigt
som Stockholmsbörsen (SIX Return) steg med 0,6 %. Den
japanska börsen (Nikkei 225) minskade med 0,1 % och har
därmed inlett året med tre raka minusmånader. Mätt från
årets början uppgår nedgången i Japan till hela 9,0 %, vilket
kan jämföras med plus 1,3 % i USA och plus 1,7 % i Europa.

Fondens utveckling i procent,
efter fast och prestationsbaserat arvode

På valutamarknaden försvagades den svenska kronan med 1
% gentemot både dollarn och euron. Den amerikanska 10årsräntan steg med 7 räntepunkter under månaden och
stängde på 2,72 %.

* Fonden startade 23 maj 2003.

Makrostatistiken har generellt sett fortsatt att komma in
svagare än förväntat, även om avvikelserna i Europa och USA
blivit mindre på sistone. Den onormalt hårda vintern i USA
har påverkat ekonomin negativt och förhoppningsvis
kommer tillväxten snart att ta bättre fart och därmed ge stöd
åt vinstprognoserna.
Fondens stora innehav noterade en positiv kursutveckling
under mars vilket lade grunden till Camelots relativt starka
värdeutveckling. De innehav som i absoluta termer bidrog
mest till värdetillväxten var Microsoft, Volvo, KLA-Tencor,
Bank of Amerika och Macy’s. Tre stycken innehav sjönk i
värde: Electrolux, Wisdom Tree Japan ETF och Citigroup.
Aktieandelen har i genomsnitt uppgått till 94 % under
månaden.
Vid utgången av mars hade Camelot 14 långa innehav och
inga korta positioner. Fondens fem största aktieinnehav var
Macy’s, Microsoft, Bank of America, Volvo och Lufthansa.
Fördelat på valuta, med hänsyn taget till gjorda
valutasäkringar, var 73 % av tillgångarna i USD följt av 16 %
i EUR, 7 % i SEK och 4 % i CHF.
Bästa hälsningar
Michael Idevall

Avkastning
efter avgifter
Mars 2014
År 2014
Sedan start*
Genomsnittlig
årsavkastning*

Camelot
3,5 %
7,0 %
290,1 %

Jämförelseindex**
1,2 %
2,1 %
139,7 %

13,4 %

8,4 %

** MSCI World Index i SEK
För mer detaljerad information om fondens utveckling se
www.lancelot.se
Värdeutveckling för fonden som helhet kan avvika från en
individuell investerares värdeutveckling eftersom
prestationsbaserat arvode beräknas individuellt.

Procentuell utveckling efter arvoden

320%
280%
240%
200%
160%
120%
80%
40%
0%
2003 2005 2007 2009 2011 2013
Camelot
Jämförelseindex
Fakta om teckning och inlösen
När: Månadsvis.
Blankett: Hämtas på www.lancelot.se,
Lancelot tillhanda senast 5 bankdagar före
månadsskiftet vid teckning och inlösen.
Likvid: Lancelot tillhanda senast kl 11 den
sista bankdagen i månaden.
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