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  FINANS  44.99 %

SEKTOR  ANDEL %

  BYGG & FASTIGHET  7.14 %

  FÖRSÄKRING  13.70 %

  INDUSTRIVAROR 6.68 %

  ÖVRIGT 21.56 %

  SÄLLANKÖPVAROR  5.93 %

Safe Play, Juni 2016

BRE-REGRET 
Folkomröstningen i United Kingdom 
gick inte åt det håll som marknaden 
hade tänkt sig. Börserna runt om i Eu-
ropa gick upp 5 % veckan innan om-
röstningen och bettingbolagen hade 
93 % sannolikhet för att stanna kvar i 
EU.  När det gäller betting firmornas 
tillkortakommanden,återfinns för-
klaringen i det enkla faktum att valet 
kom att bli lite av en klassfråga, vilket 
påverkade insatsernas storlek. Störs-
ta enskilda insats på att stanna kvar i 
EU var 100 000 pund, jämfört med 10 
000 pund på att lämna. Det innebar 
dubbel fallhöjd, vilket blev dramatiskt 
här i Sverige eftersom marknaden var 
stängd på midsommarafton. Uttag ur 
fonder fick marknaden att krokna re-
jält sent måndag eftermiddag. Rekyl 
uppåt omedelbart när analysen blivit 
lite mer sansad.

Kommer det då att bli en exit från EU? 
Sannolikheten är nog trots allt inte så 
stor, då risken är att det endast blir 
Kingdom. Skottland, och i viss mån 
även Nordirland, har varit väldigt 
tydliga med att de inte tänker lämna 
EU. Lämna sidan verkar överhuvudta-
get inte haft någon plan för att deras 
sida skulle vinna. Vad vi antagligen nu 
får studera är politik på hög nivå som 
på ett eller annat sätt undviker att 
följa folkets röst att lämna EU. Internt 
partikäbbel i Tory partiet ska väl inte 
innebära Brexit. Ett 44 år långt äkten-
skap är inte så lätt att bryta upp ifrån, 
enklare att ha separata sovrum.

Bankerna i Europa har gått ner myck-
et i år. Engelska banker har tappat 
mer än hälften av sitt börsvärde efter 
omröstningen. Noterats att Soros 
fortsätter att blanka, d.v.s. sälja kort i 

Deutsche Bank, trots att värderingen 
är nere på 0,3 ggr substansvärde. 
Franska banker har fortsatt sin 
resa nedåt. Detta påverkar även de 
svenska bankerna negativt, vilket är 
huvudförklaringen till deras synbart 
låga värdering. Tolkningen blir därför 
att marknaden ser behov av kapitalin-
jektioner till bankerna framöver. 

Safe Play gick ner med 0,26 procent 
under månaden medan OMRX-Tbill 
tappade 0,04 procent. Sedan årsskiftet 
har fonden gått upp med 0,10 procent 
att jämföra med OMRX-Tbill som tappat 
0,26 procent.

Under Juni har vi köpt i Södra Skogs-
ägarna. Lösen har skett i Lloyds och 
försäljning i Scandianavian Biogas.

En investering i fonden är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placerats i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att Du får 
tillbaka det insatta kapitalet. För mer information beställ fullständig informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och årsrapport från fondbolaget eller besök www.casefonder.se.
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UTVECKLING FONDENS INRIKTNING

Safe Play är en räntefond som huvud-
sakligen placerar i företagsobliga-
tioner, utgivna av europeiska företag 
med hög kreditvärdighet. Fonden kan 
även komma att investera i företag 
med låg samt ingen kreditrating. Den 
förväntade avkastningen är högre i 
företagsobligationer än i stats- 
obligationer. Investeringar utgivna i 
utländsk valuta skall i normalfallet  
valutasäkras till svenska kronor och på 
så sätt minimera fondens valutarisk. 
 
För mer information om fonden och 
Case Kapitalförvaltning besök  
bolagets hemsida casefonder.se.

INNEHAV PER REGION STÖRSTA INNEHAVEN TILLGÅNGSFÖRDELNING BRANSCHINDELNING

  SVERIGE  42.97 %

GEOGRAFISK FÖRDELNING  ANDEL %

  NORGE  11.25 %

  STORBRITANNIEN  17.06 %

  DANMARK  7.74 %

  ÖVRIGT  20.98 %

  DANSKE B 170215 GBP  3.73 %   RÄNTEBÄR, LÅNGA  92.93 %

NAMN  INNEHAV % NAMN  INNEHAV %

  CSG GUERNSEY 220322 CHF  1.93 %

  ZURNVX 170509 USD  2.03 %   ÖVRIGT  7.07 %

  DNB NOR 170329 GBP  1.82 %

  SWEDBANK 200317 USD  1.82 %


