
 
 

Materialet utgör inte finansiell rådgivning. Investerare som vill ha individanpassad rådgivning beträffande de produkter som avses i 
materialet bör ta kontakt med produktbolaget eller en finansiell rådgivare. Alla investeringar i värdepapper är förenade med risk, bl.a. risk 
för negativa eller oväntade förändringar i marknadsfaktorer eller i finansiella och politiska faktorer samt, vid internationella investeringar, 
risk för förändringar i valutakurser. På grund av risker kan värdet på värdepapper alltid både stiga och sjunka i värde. Historisk avkastning är 
ingen garanti för framtida avkastning. 

 
 

MyAdvice Topp 10 Sverige - januari  

Skakig start på året! 

Efter det finfina julrallyt som avslutade 2021 fick 2022 en minst sagt skakig start. 

Det är tre saker som placerarna nu oroar sig för: 

1. Stigande räntor 
2. Ukrainakrisen 
3. Kommande rapporter 

 
Lägg därtill att vi nu haft två riktigt fina börsår. En rekyl är därför högst rimlig och förväntad. Frågan 

är bara hur djup den blir. Ser vi vändningen redan vid 2200 på OMXS30 så vore det mycket bra och 

ett bra styrketecken. Nästa anhalt är sedan 2000 och det kan hända att vi skall dit ner och hälsa på 

innan köparna kommer tillbaka igen och resan upp kan fortsätta. 

Bäst gick det för Embracer -4,9%. Embracer är som vanligt det innehav som flest förvaltare tror på. 
Den aktie som hade det tuffast under månaden var Swedencare som var ner -31,3%.  

Inga byten i MyAdvice Topp 10 Sverige inför februari. 

Så här ser den likaviktade portföljen ut nu:  

Företag Antal 
AAA 

förvaltare 

Bransch Börsvärde 
MSEK 

Utveckling 
% 1mån 

Embracer 4 Elektronisk Gaming 66498 -4,9 

Hexatronic 1 Teknik 38712 -25,9 

Evolution G 2 Gambling 118342 -11,5 

Camurus 1 Hälsovård 10787 -11,7 

Physitrack 1 Hälsovård 918 -8,9 

Sinch 2 Mjukvara/Applikation 84642 -18,6 

MIPS 2 Fritid 9001 -23,2 

Swedencare 2 Hälsovård 9298 -31,3 

AddTech 3 Industri 35268 -21,8 

AddNode 2 Mjukvara/Applikation 11737 -15,6 
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Utveckling månad för månad: 

 

Källa: Investing.com & Nasdaq 

 

Ackumulerad utveckling i år: 

 

Källa: Investing.com & Nasdaq  

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

Topp 10 Sverige 0.0% -17.3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

OMXSSCGI 0.0% -8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

OMXSGI 0.0% -9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Om MyAdvice Sverige Topp 10 
Sedan en tid tillbaka har vi alltså öppet redovisat våra studier avseende svenska förvaltare och deras 
yrkesskicklighet. Vi publicerar månadsvis betygsättningar av enskilda förvaltare och fonderna de 
förvaltar. Analysen bygger på en djupgående ekonometrisk och kvalitativ analys för att på det sättet 
utröna vilka förvaltare som är de skickligaste utövarna och vilka som har den största sannolikheten 
att generera en avkastning som överträffar massan över tid. 

Vår tanke med Topp 10 Sverige är att den skall betraktas som en inspirationskälla för ett eget 

sparande. För tillfället presenterar vi endast vår teoretiska portfölj som består av svenska aktier, som 

är likaviktad, balanseras om månadsvis och som inte tar hänsyn till utdelningar.  

 

Notera att Topp 10 Sverige inte skall betraktas som rådgivning utan endast som inspiration för att 

främja det individuella sparandet. 

 

På fondlyanalytics.se hittar ni mer om MyAdvice Sverige Topp 10, allt om fonder samt en ny unik 

prognosfunktion både för fonder och fondportföljer. 


