
Vänligen observera att innehållet i detta dokument inte utgör någon rekommendation eller råd från 
Vator Securities AB rörande investering eller transaktion i aktier eller andra finansiella instrument.  

INVESTERINGSFILOSOFI 



Efter att ha analyserat kapitalmarknadernas utveckling 
sedan 1920-talet har vi med stöd från akademisk 
forskning och evidens kunnat identifiera vissa faktorer 
som över tid systematiskt genererat en högre 
riskjusterad avkastning, dvs högre avkastning till lägre 
risk. Till dessa faktorer hör aktier i småbolag och 
värdebolag.  

Av denna anledning bedömer vi att en globalt 
förvaltad portfölj med fokus på värdebolag och 
småbolag har de bästa förutsättningarna att övertid 
leverera en hög riskjusterad avkastning. 

Våra två aktivt förvaltade specialfonder, VAPP 100 
och VAPP 60, har samma övergripande 
förvaltningsstrategi och baseras på följande 
principer:  

» Global diversifiering. 
» Aktiv vinstpositionering. 
» Aktiv aktieallokering mot småbolag och värdebolag.  
» Institutionella byggstenar.
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VAPP 100 och VAPP 60. 



Diversifiering är ett viktigt verktyg för att minimera 
risken i portföljen, men även för att vara väl 
positionerad oavsett på vilken marknad avkastningen 
uppstår. Diversifiering gör det möjligt för investeraren 
att ta del av den globala avkastningen samtidigt som 
okompenserade risker förknippade med bland annat 
enskilda länder, industrier och bolag reduceras. För att 
uppnå en optimal diversifiering investerar vi i upp till 
12 000 olika aktier i över 40 olika länder.  

Våra fonder består till 25 procent av svenska aktier. 
Sverige har sedan 1900-talets början varit en av 
världens bäst presterande marknader. Med tanke på 
Sveriges starka företagsklimat och antal innovativa 
företag bedömer vi att Sverige har goda möjligheter 
till fortsatt stark tillväxt. Därutöver innebär en ökad 
andel svenska aktier att effekten av eventuella 
valutaförändingar på kortare sikt reduceras.

Sverige 25 %

Nordamerika 39 %

Latinamerika 2 %

Europa 14 %

Afrika och Mellanöstern 1%

Östeuropa 1 %

Asien 10 %

Japan 6 %

Australien & Nya Zeeland 2 %

Landsspecifika  
» Inflation  
» Krig 
» Politiska risker 

Företags- och Industrispecifika                                                  
» Ägar- och ledningsbyten   
» Legala förhinder och påtryckningar 
» Konkurrens och prisförändringar

Ovanstående bild är endast avsedd att vara exemplifierande. Den underliggande geografiska fördelningen är föremål för förändring. För aktuell fördelning hänvisas 

till respektive fonds kommande KIID. 

Global Diversifiering

Exempel på risker som reduceras genom diversifiering 

Diversifiering Ökad närvaro i Sverige



Aktiv vinstpositionering innebär att förvaltaren justerar och kontrollerar risken i portföljen genom att realisera de 
positioner som genererat avkastning. Genom att aktivt vinstpositionera portföljen kan förvaltaren balansera risken 
och bibehålla den långsiktiga allokeringsstrategin i fonden.

Källa: Dimensional Returns och Capital IQ, Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Aktiv vinstpositionering – riskkontroll 

Diagrammet visar utvecklingen för två simulerade portföljer bestående av 50 % indexet MSCI Sweden och 50 % ränte index, där den ena portföljen inte har 

vinstpositionerats och den andra har vinstpositionerats kontinuerligt. Den vinstpositionerade portföljen har genomgående haft en bättre utveckling med en 

totalavkastning på 131 %, jämfört med 101 % för portföljen som inte har vinstpositionerats.  
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I vår strävan att leverera en hög riskjusterad avkastning 
investerar vi i bolag vars aktiepris är lågt värderat i 
förhållande till deras egna kapital (substansvärde). 
Bolagen vi investerar i ska även uppfylla kriterier om 
hög utdelning samt stabila vinster över tid. 

Småbolag har i regel större utrymme för tillväxt och har 
historiskt sett levererat en högre avkastning än 
storbolag. Ser vi enbart till den svenska marknaden har 
småbolagsindexet under de senaste 16 åren genererat 
en årlig avkastning om cirka 14 %. Detta kan jämföras 
med Sveriges breda index, vars årliga avkastning under 
samma period uppgick till 7 %.  

Samtliga storbolag har någon gång varit små, och 
resan till storbolagslistan präglas ofta kraftiga vinst- 
och kursökningar. Till exempel värderades H&M till 
cirka 16 miljarder SEK 1996 2,4 och är idag värt över 
400 miljarder SEK.

Diagrammet visar utvecklingen av 1 krona investerad från och med 1975-01-01 fram till 2016-01-01. Diagrammet visar att en investering mot små- värdebolag 
historiskt sätt genererat den bästa avkastningen. 

Värdebolag och småbolag

I våra fonder har vi ett särskilt fokus på små-och värdebolag, vilka har haft en betydande roll för den överavkastning 
som genererats på kapitalmarknaderna sedan 1920-talet. 

Källa: Dimensional Returns och Capital IQ, Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
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I vår förvaltning använder vi oss av externa 
förvaltnings-mandat, däribland Dimensional Fund 
Advisors.  

Inte hört talas om Dimensional Fund Advisors? Det kan 
bero på att denna typ av förvaltning normalt är 
förbehållen institutionella investerare och är inte 
tillgänglig för privata investerare.  

I över 30 år har Dimensional Fund Advisors tillsammans 
med framstående akademiker och nobelpristagare 
förvaltat kapital för institutionella investerare och har 
idag förtroendet att förvalta motsvarande 4 000 
miljarder svenska kronor för sina kunder runt om i 
världen. Dimensional Fund Advisors placeringsfilosofi 
grundar sig på akademisk evidens om 
kapitalmarknaden vilket har resulterat i att deras aktie- 
och räntefonder har presterat bättre än ca 90 % av sina 
jämförelseindex (Bloomberg, 2015-01-14) under de 
senaste 15 åren.

Institutionella byggstenar

» Grundat 1981, Austin Texas.  
» 4 000 miljarder SEK under förvaltning.  
» 12 kontor i 8 olika länder, med över  
   1 000 anställda.
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Dimensionals Placeringskommitté 

1. Dimensional Fund Advisors - December 2016  
2. Bloomberg, 2015-01-14

Eugene Fama 
University of Chicago 
Nobelpristagare

David Booth 
University of Chicago 
Grundare och VD

Myron Scholes 
University of Chicago 
Nobelpristagare

Kenneth French 
Dartmouth college 

Robert Merton 
Dartmouth college 
Nobelpristagare

Dimensionals Placeringskommitté 



Detta presentationsmaterial kommer från Vator 
Securities och innehåller allmän marknadsinformation 
om finansiella instrument. Även om innehållet är 
baserat på källor som Vator Securities bedömt som 
tillförlitliga ansvarar Vator Securities dock inte för fel 
eller brister i informationen eller för förluster eller 
kostnader som kan uppstå med anledning därav.  

För fonder och andra finansiella instrument är historisk 
avkastning ingen garanti för framtida avkastning. 
Värdet på dina fondandelar och andra finansiella 
instrument kan både stiga och falla och det är inte 
säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall 
kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet.  

Om du eller en fond investerar i finansiella instrument 
som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i 
valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv 
fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför 
alltid ta del av detaljerad information innan du fattar 
beslut om en investering.  

Faktablad för fonderna, finns på 
www.vatorsecurities.se. Om behov finns kan du även 
inhämta råd om placeringar anpassade efter din 
individuella situation från din rådgivare på Vator 
Securities.  

Disclaimer



Besöksadress 
Kungsgatan 10 
Stockholm

Postadress 
Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm

Hemsida 
www.vatorsecurities.se 

E-post 
info@vatorsecurities.se 

Telefon 
08 5333 27 37 

http://www.vatorsecurities.se

