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FÖRVALTARKOMMENTAR

HUMAN CLIFF
Vart är Europa på väg? Läser med bestörtning att Röda Korset ska öka de
humanitära insatserna i södra Europa. Fattigdom med matbrist råder i
vissa delar. Samtidigt här uppe i norr så klagar vi på att snöröjningen är
undermålig. I USA så blev det till slut en överenskommelse om att inte
höja skatterna för medelklassen ännu. Samtliga viktiga frågor sköts upp
två månader för att underlätta fortsatta förhandlingar mellan, som det
verkar, oerhört olika uppfattning om vad som är bästa medicinen.
Riksbanken sänkte styrräntan enligt förväntan och vi sällar oss därmed till
lågräntemiljön som vi har i hela den gamla världen. Aktier framstår som
oerhört billiga i den jämförelsen men skuldkrisen med alla dess följder
gör att det inte går att kasta sig in med full belåning ännu.
Deltog i Avanzas årliga tävling för hur det ska gå 2013. Stack ut
ordentligt genom att gissa +22 % samt dog race. Blir säkert inte så men
vill ändå tro att det kommer att flytta pengar från bankkonton samt
räntebärande till aktiemarknaden.

GRANIT SVERIGE 130/30
Julstiltjen kom tidigt i år. Små rörelser i fonden som i huvudsak är
oförändrad. Nytt innehav är Husqvarna som även fick komma in i
småbolag. Husqvarna har gjort det mesta fel efter de första åren som
noterat bolag. Bolaget levde länge med marginaler som samtliga
verkstadsföretag var avundsjuka på. Slutligen så kom verkligheten ikapp.
Ledningsbekymmer kryddat med alla tänkbara fel när produktion har
flyttats till lågkostnadsländer har drabbat lönsamheten och också
produktutveckling. Min gissning är att det nu äntligen kan vara dags att se
en förbättrad marginal. Antagligen kan det också vara så att det finns ett
uppdämt behov av att köpa lite nya gräsklippare och liknande. När huset
har en skylt där det står Foreclosure så är det inga röjsågar på gång.
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GRANIT SMÅBOLAG
En fantastisk avslutning på året. Flera av de små bolagen gick riktigt bra.
Cybercom gick upp ordentligt vilket mest berodde på att det var helt
uträknat i samband med nyemissionen. Niklas Flyborg är positiv och
anser att hans konsulter inte är sämre än någon annans. Jag hade förväntat
mig större neddragningar än vad som blev fallet. Behåller övervikten tills
dess att två kronor är passerade. Sensys som inte gjort någon glad de
senaste fem åren fick upp ångan efter att ett ramavtal i Washington DC
annonserats. Lite blandade småorder trillade också in. Det stora kvarstår
dock att invänta och det är Trafikverket som sannolikt kommer att
fortsätta utbyggnaden av hastighetsövervakning i Sverige.
Om Småbolagsfonden i media:
 Placera.nu (8 jan) – Raketfondens fem-etta
 Privata Affärer (Placeringsguiden nr 12) – Småbolagen som
fonderna köper

GRANIT KINA 130/30
Ytterligare en bra månad för fonden där inriktningen mot aktier med hög
direktavkastning har gett resultat. Det känns som att det finns ett nyvaknat
intresse för aktiemarknaden igen och på kort sikt ser det bra ut. På längre
sikt är det som tidigare – låg värdering och hög tillväxt – ska vara
överviktat i en lång portfölj.

BASFONDEN
Fonden är nu, liksom de övriga tre Granit-fonderna, i topp i respektive
kategori de senaste tre månaderna. Allokeringen i aktier har bidragit till
utvecklingen under månaden.

Anders Alvin och Georg Norberg
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AVKASTNING
Granit
Kina 130/30

Index
MSCI GD

Granit
Småbolag

Index
CXS

Granit
Sverige 130/30

Index
SIX PRX

Dec. 2012

+3,18

+0,00

+7,94

+2,83

+2,23

+2,03

År 2012

+5,24

+14,86

+20,79

+8,60

+21,15

+16,68

Sedan start
(101230)

-17,55

-4,04

+1,11

-8,62

+0,37

+0,81

Avkastning,
i procent

Månadsavkastning 2012,
i procent
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Granit Kina 130/30

+8,98

+4,18

-11,21

+4,80

-5,14

-5,34

Granit Småbolag

+7,90

+8,60

-1,31

+1,36

-7,19

-3,13

Granit Sverige 130/30

+7,65

+7,22

-1,51

+3,03

-7,62

-1,27

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Granit Kina 130/30

-3,13

-4,87

+7,11

+6,62

+2,16

+3,18

Granit Småbolag

-0,92

+0,95

+3,97

-0,04

+2,14

+7,94

Granit Sverige 130/30

+3,76

-0,42

+3,17

-0,02

+4,09

+2,23

STÖRSTA INNEHAV PER 30 DECEMBER

Granit Kina 130/30

Granit Småbolag

Granit Sverige
130/30

Basfonden

AGRICULTURAL BANK (8,14)

SENSYS TRAFFIC (8,29)

HUSQVARNA (7,17)

DANSKE BANK FRN (11,00)

BANK OF CHINA (8,00)

CYBERCOM GROUP (8,12)

MEDA A (6,12)

SWEDISH T-BILL (10,67)

PETROCHINA (6,39)

HUSQVARNA (7,95)

SEB A (6,06)

SUNDSVALLS KOMM. (9,44)

ZTE (6,02)

MEDA A (6,79)

TRELLEBORG B (5,89)

LEASEPLAN (9,48)

CHINA OILFIELD (4,36)

KINNEVIK (4,13)

TELIASONERA(5,64)

BNP PARISBAS (8,06)

GRANIT FONDER AB
BOX 7525
103 92 STOCKHOLM

TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE

