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Sundblad placerade bäst
Småbolagsproffset Carl Sundblad på Cliens Kapitalförvaltning krossade
motståndet och vann Privata Affärers interna aktietävling.
I varje nummer av Privata Affärer
delar fem särskilt inbjudna aktie
experter med sig av sina bästa köprekom
mendationer till prenumeranterna.
När året är slut summerar vi avkastning
en på köpråden och ser vem som har varit
mest träffsäker i sina rekommendationer,
jämfört med index.
Enligt reglerna räknar vi även in utdel
ningarna i resultatet.
Tävlingen sker i vänskaplig anda, men
under ytan lyser förvaltarnas vinnar
instinkt igenom.
Aktier

Överlägsen segrare i 2018 års aktiekamp
blev Carl Sundblad på Cliens Kapitalför
valtning. Till vardags förvaltar han Cliens
Småbolag, en nordisk småbolagsfond med
tonvikt på svenska bolag.

Av Carl Sundblads totalt tolv aktieråd i
fjol gick tio bättre än index.
På andra- och tredjeplats placerade sig Jo
han Thorén, förvaltare på Strand Kapi
talförvaltning, och Jonas Olavi, nordisk
allokeringsansvarig på Alfred Berg, med
sex rekommendationer vardera som slog
index.
– Vad roligt. Resultatet reflekterar också
att jag har haft ett ganska bra år i fonden.
Jag lyckades undvika att göra så många
misstag och jag hade inga bolag som ha
vererade fullständigt. Kan man bara und
vika att göra stora förluster så brukar det
bli ganska bra i slutändan. Det reflekteras
även i mina tips till prenumeranterna, sä
ger Carl Sundblad.
Fjolårets vinnare bland småbolagsfon
derna blev Cliens Småbolagsfond som steg
med 8,6 procent.
Detta ska jämföras med småbolagsindex
som backade med 0,17 procent, vilket bara
hälften av marknadens drygt 30 små
bolagsfonder lyckades överträffa, enligt
Morningstar.
Allra bäst blev köprådet på fastighets
bolaget Stendörren, verksamt inom lager
och logistikfastigheter. Aktien klättrade
med 30 procent sedan riskkapitalbolaget
EQT Real Estates lagt ett bud på bolaget.
Digitaliseringen av Sverige fortsätter och
näst bästa aktieråd blev IT-konsulten
Addnode som steg med 19 procent. Pla
ceringen i life science-bolaget
Addlife knep tredjeplatsen
bland köpråden med en upp
gång på drygt 18 procent.

”Kan man
undvika
att göra stora
förluster
brukar det
bli bra
i slutändan”
Carl Sundblad

Även årets placeringsråd
kommer att följa ett antal
strikta
kvalitetskriterier
som Carl Sundblad tilläm
par när han väljer bolag
som tar plats i portföljen.
– Bolagen ska ha en
hög och konsekvent
avkastning på eget ka
pital, förutsägbar och
stabil vinstmarginal
samt stigande tillväxt
över tid. Sådana bo
lag brukar gå bättre
än index och lyckas
man köpa dessa bo

lag vid rätt tillfälle så brukar det bli bra,
säger han.
Börsen 2019 kommer att präglas av ef
fekterna av handelskriget mellan USA och
Kina, brexit och avmattningen i konjunk
turen, som inleddes i fjol.
Redan under förra sommaren drog Carl
Sundblad ned börsexponeringen och har i
dag en kassaandel på 9 procent.
– Det hör definitivt till ovanligheterna.
Normalt sett ligger vi så nära noll som
möjligt. Men när börsen går ned så är det
bra att ha ett handlingsutrymme. Nu vill
jag se vad bolagen säger om framtiden i
kvartalsrapporterna efter den här drama
tiska hösten.
– Under ett år som 2019 förväntas bli är
det extra viktigt med stockpicking, att
välja rätt bolag. Och många av mina bo
lagsval från i fjol passar in även i år. Ge
mensam nämnare är att de har möjlighet
att leverera bra tillväxt även om konjunk
turen blir något svagare. Många av dem är
dessutom duktiga på att göra förvärv.
– Kylgrossisten Beijer Ref är ett fantas
tiskt bolag som kommer bli bra på längre
sikt. Bolaget gynnas av nuvarande och
kommande regleringar som gör att många
köldanläggningar i västvärlden måste by
tas ut mot mer miljövänliga alternativ.
– Sedan tror jag att bolagen inte kom
mer att kunna skjuta upp investeringar i
IT och digitalisering alltför mycket bara
för att det blir sämre tider. Därför tror jag
att bolag som Addnode och HiQ kommer
att fortsätta att leverera bra resultat även
om konjunkturen blir lite sämre. Jag tror
till och med att IT-konsulterna kan tjäna
på en något svagare efterfrågan.
– Sectra arbetar med digital bildhante
ring, främst inom vården. Bolaget ligger
långt framme när det gäller att effektivi
sera vården och jag tror att det kommer att
bli ett väldigt stort bolag inom tio år med
nya affärsområden som vi inte vet vilka de
är i dag.
Vad undviker du i år?
– Konsumentrelaterade aktier och de
mest konjunkturberoende bolagen. Jag
tror även att företag inom bostadsproduk
tion kommer att ha några tuffa år framför
sig.
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