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Trackercertifikat Vätgas
Halvårsrapport mars 2022

Bakgrund
Världen står inför enorma klimatutmaningar och 
enligt FN ökar koldioxidhalterna i atmosfären nu med 
rekordfart. År 2015 signerades Parisavtalet, ett avtal 
där 195 länder kom överens om att världens globala 
uppvärmning inte skulle få överstiga två grader Celsi-
us. För att nå hit krävs stora gröna omställningar, inte 
minst inom lagring och transport av energi. Vätgas 
är en energibärare, precis som elektricitet. Gasen är 
flexibel och kan framställas från nästan vilken ener-
giutvinningsprocess som helst. När den framställs 
från förnybara energikällor – som till exempel sol, vind 
eller vatten – brukar man tala om ”grön vätgas”.

Förvaltarkommentar
Under det fjärde kvartalet 2021 samt inledningen på 
2022 har marknaden varit minst sagt turbulent. Infla-
tionsoro, stigande räntor, och ett spänt säkerhetsläge 
i östeuropa har bidragit till en högre volatilitet och 
sjunkande aktievärderingar på börsen. 102 Track-
ercertifikat Vätgas har under kvartalet tappat något 
av den initiala uppgången till en utveckling om -2 
procent sedan starten i maj 2021. Grafen nedan visar 
utvecklingen sedan indexet startade i maj 2021 jäm-
fört med dess jämförelseindex Solactive Hydrogen 
Exonomy Index NTR. Urvalet i förvaltningen genom 
Credit Suisse HOLT Lens har fortsatt att bidra till en 
stark överprestation jämfört med jämförelseindexet.

Fem bästa Utveckling

1 DAIMLER AG (Mercedes Benz) 26.08%

2 TOYOTA MOTOR CORP. 11.56%

3 LINDE PLC -3.82%

4 KYOCERA CORPORATION -4.70%

5 CUMMINS INC -5.32%

Fem sämsta Utveckling

15 JOHNSON MATTHEY PLC -37.70%

14 KOLON INDUSTRIES, INC. -29.45%

13 WEICHAI POWER CO., LTD. -28.50%

12 SIEMENS ENERGY AG -22.70%

11 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION -16.33%

Ombalansering 1 mars 2022
Urvalet för bolagskorgen som driver utvecklingen i 102 
Trackercertifikat Vätgas består av samtliga unika bolag 
inom Solactive Hydrogen Economy Index. Bolagen 
analyseras genom analysverktyget Credit Suisse HOLT 
Lens och de 15 bolag med högst ”Overall Rank” väljs 
ut. Vid ombalanseringen den 1 mars 2022 byttes två 
bolag ut inom korgen och alla bolag ombalanserades 
till en vikt om 6,67% vardera. De två bolag som ersat-
tes i korgen var Bloom Energy samt Siemens Energy. 
Ersättande bolag var Uniper samt Xcel Energy.
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Historisk utveckling
Källa: Bloomberg. Period: 7 maj  2021 – 14 februari 2022.

Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommenda-
tion eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning . En investering i värdepapper/fonder 
kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Bolag efter ombalansering

AIR LIQUIDE SA JOHNSON MATTHEY 
PLC

NIPPON SANSO HOLD-
INGS CORPORATION

AIR PRODUCTS & 
CHEMICALS INC

KOLON INDUSTRIES TOYOTA MOTOR CORP.

CHEMOURS CO KYOCERA  
CORPORATION

UNIPER SE*

CUMMINS INC LINDE PLC WEICHAI POWER CO., 
LTD.

HYUNDAI MOTOR MERCEDES-BENZ 
GROUP AG

XCEL ENERGY INC*

*Nytt bolag


