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 REKORDÅR FÖR STABLE RETURN 

  

Året avslutades på bästa sätt för Stable 

Return med en uppgång i december på 3,6 

procent. För helåret 2020 blev därmed 

uppgången 27,2 procent vilket motsvarar 

en sharpe-kvot på närmare 4,0. Vi vill 

också passa på att tacka våra andelsägare 

och samarbetspartners för det förtroende 

som ni visat oss under året och som också 

inneburit att fondens förvaltade kapital 

mer än fördubblats under året. Fram-

gångarna har också uppmärksammats 

internationellt i form av nomineringar av 

bl. a. av ansedda EuroHedge Awards. 

 

För att tydliggöra våra ambitioner i 

förvaltningen av fonden finns tre 

kvantitativa mål som alla mäts över en 

treårsperiod. Avkastningen skall överstiga 

4-5 procent per år; risken (mätt som 

standardavvikelse) skall understiga 3 

procent och den dagliga korrelationen 

med aktiemarknaden (SIXRX) skall 

understiga 0,3.  

 

När  2020 nu summeras har vi med råge 

infriat målen för såväl avkastning  (9,6 

procent/år) och korrelation (0,22), medan 

risken varit något högre än målet (4,2 

procent). Att risken i fonden varit något 

för hög under perioden är ett direkt 

resultat av den turbulens som följt i spåren 

av covid. 

 

Nordic Cross Stable Return är en 

multistrategifond som investerar både i 

aktier och ränteinstrument. I nuläget är 

fördelningen ca 64 procent aktier och 36 

procent ränteinstrument.    Aktiebenet  

består i sin tur av tre delmandat; 

marknadsneutral (15 procent av port-

följen) lång/kort (34 procent), och event 

(15 procent). 

Största bidragsgivare under december 

månad blev lång/kort-mandatet med en 

uppgång på 246 punkter.  

 

I lång/kort-mandatet investerar vi i 

bolag baserat på deras förväntade 

utveckling relativt marknadsindex. Under 

året har vi haft en viss fokus mot tillväxt 

vilket också bidragit till mandatets starka 

utveckling. Vi har under den senaste 

månaden minskat exponeringen mot 

tillväxtbolag och istället bl. a. investerat i 

bank.  Under december var det ånyo 

tillväxtbolagen i mandatet som drog det 

tyngsta lasset med Cellink och Rhovac i 

täten. Rhovac bevilJades i slutet av 

november fast track av amerikanska FDA 

för läkemedelskandidaten RV001 mot 

prostatacancer vilket väsentligt öka 

möjlighterna till ett partneravtal. 

 

Även eventmandatet hade en stark 

avslutning på året. Bidraget för december 

blev 74 punkter. 

 

I eventmandatet är det bolagshändelser 

som är styrande för investeringen. Det 

kan röra sig om finansiella händelser som 

börsnotering, placering, uppköp, eller 

operationella förändringar i bolaget. Detta 

innebär naturligt att mandatets korrel-

ation med marknaden är låg men också att 

innehaven har en låg korrelation med 

varandra. 

 

Detta såg vi tydligt exempel på under 

december då starka uppgångar i det 

relativt nya innehavet Egetis Therapeutics 

(PledPharma) och Lyko mer än väl  

kompenserade för en svagare utveckling i 

Cantargia. Nedgången i Cantargia var en 

följd av att bolaget gjorde en nyemission 
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• Aktivt förvaltad multistrategi-
fond med mål att skapa stabil 
avkastning till låg risk 

 

• Dagligt handlad alternativ 
UCITS-fond  

 

• Delmandat inom räntor, aktier 
och derivat 

 

• Aktiv allokering mellan man-
daten med huvudfokus på låg 
korrelation med aktiemarkna-
den 

 

• Riskhantering genom korta 
positioner och derivat 

 

• Aktivt arbete med hållbara 
investeringar 

 

• Målavkastning 4-5 procent 
(efter avgifter) över en investe-
ringscykel till en risk (standard-
avvikelse) under 3 procent. 
(Riskklass 3) 

 
 

Ansvarig för fonden är Ulf Ström-
sten. I förvaltningsteamet ingår 
också Mikael Hanell (aktier), 
Magnus Nilsson och Fredrik Tauson 
(räntor) samt Emil Nordström 
(derivat)  
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på 564 mkr för att ytterligare bredda bolagets forskning. 

Även om emissionen kortsiktigt tynger kursen ser vi det 

som ytterligare ett bevis på potentialen i det arbete som 

bolaget lagt ner kring CAN04. 

 

I det marknadsneutrala mandatet slutligen investerar vi 

i sektorvisa par. Vi tar en lång position i de bolag vi tror 

kommer att utvecklas bäst i sin sektor och en lika stor kort 

position i det bolag som vi bedömer kommer att utvecklas 

sämst. Nettoexponeringen i mandatet är noll och det enda 

som betyder något för avkastningen i mandatet är hur 

bolagen går sinsemellan.  

 

Det marknadsneutrala mandatet gav ett minus under 

december på 7 punkter. Nedgången var inte kopplad till 

någon särskild position.  

 

Räntemandatet gav i december ett positivt bidrag på 6 

punkter. Efter en period av turbulens lugnade sig marknaden 

under månaden och spreadarna på säväl investment grade 

som high yield var förhållandevis stabila.  

 

Derivatmandatet gav för månaden ett överskott på 40 

punkter som en direkt  följd av att OMX-Index föll med 

drygt 2 procent under månaden. Nettoexponeringen i 

fonden ligger fortsatt på en nivå nära noll 

 

 

Bidrag per mandat 2018-2020

 
 

 

Månadsavkastning sedan start  (Retail-klassen)  

 
 

Viktig information 
Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa 
sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Nordic Cross Asset Management AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar 
sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant 

läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens 
hemsida www.nordiccross.com. Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i 
fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden är av AIF-förvaltaren klassificerad som 

fond med relativt låg risk. Fonden har inga investeringar i svårvärderade tillgångar för vilka det inte finns marknadsprisinformation tillgänglig. Nordic Cross 

R-Klass FFM Mkr Helår Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2017 640 0.91% 0.05% 0.34% 0.54% -0.18% 0.17%

2018 1,240 -1.73% 0.82% -1.07% -0.10% 2.42% 1.04% -0.11% 1.57% -0.23% 0.25% -3.70% -0.97% -1.52%

2019 850 5.40% 1.28% -0.41% 1.08% -0.93% 1.89% -0.12% 1.46% -1.25% -1.14% 0.26% 1.45% 1.76%

2020 1,760 27.17% 2.35% -1.04% -3.16% 6.50% 2.25% 3.65% 3.13% 3.83% 3.08% -0.59% 1.06% 3.59%

Fondstart den 22 augusti 2017
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fonderna är sub-fonder till SEB Prime Solution S.A., SICAV. Nordic Cross Asset Management AB (en del av Carneo-gruppen) är förvaltare av Nordic Cross 
fonderna.  



Nordic Cross Stable Return (I-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587867455 • NAV 133.79 • 31 december 2020  

Utveckling Volatilitet

Dec 2020 6 m 1 år 2 år 3 år Start Dec 2020 6 m 1 år 2 år 3 år Start

3.60% 27.33% 14.97% 27.33% 15.98% 9.80% 9.05% 4.54% 6.05% 5.07% 6.05% 4.67% 4.15% 3.94%

-0.01% -0.20% -0.04% -0.20% -0.38% -0.52% -0.55% 0.05% 0.06% 0.04% 0.06% 0.06% 0.11% 0.10%

-0.14% 1.02% 0.00% 1.02% 1.70% 1.71% 1.64% 2.28% 3.14% 1.86% 3.14% 2.90% 2.69% 2.63%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

Nordic Cross Asset Management AB  ·  Lästmakargatan 22C  ·  111 44 Stockholm  ·  info@nordiccross.com  ·  www.nordiccross.com

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Stable Return (I-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 31 
december 2020 uppgick beloppet till 1.76 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. Nordic Cross Asset Management AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som 
indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.nordiccross.com. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Stable Return (I-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (I-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 31 december 2020.
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Nordic Cross Stable Return (R-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587859866 • NAV 132.91 • 31 december 2020  

Utveckling Volatilitet

Dec 2020 6 m 1 år 2 år 3 år Start Dec 2020 6 m 1 år 2 år 3 år Start

3.59% 27.17% 14.86% 27.17% 15.77% 9.59% 8.83% 4.55% 6.08% 5.07% 6.08% 4.68% 4.16% 3.95%

-0.01% -0.20% -0.04% -0.20% -0.38% -0.52% -0.55% 0.05% 0.06% 0.04% 0.06% 0.06% 0.11% 0.10%

-0.14% 1.02% 0.00% 1.02% 1.70% 1.71% 1.64% 2.28% 3.14% 1.86% 3.14% 2.90% 2.69% 2.63%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

Nordic Cross Asset Management AB  ·  Lästmakargatan 22C  ·  111 44 Stockholm  ·  info@nordiccross.com  ·  www.nordiccross.com

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Stable Return (R-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 31 
december 2020 uppgick beloppet till 1.76 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. Nordic Cross Asset Management AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som 
indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.nordiccross.com. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Stable Return (R-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (R-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 31 december 2020.

Stable Return Stable Return

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

 aug  nov  feb  maj  aug  nov  feb  maj  aug  nov  feb  maj  aug  nov

Nordic Cross Stable Return (R-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov

Nordic Cross Stable Return (R-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

-9%

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov

Nordic Cross Stable Return (R-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond
-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov

OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

.000

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov feb maj aug nov

3.59%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

DNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSA

2020201920182017

Nordic Cross Stable Return (R-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

4.55%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

DNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSA

2020201920182017

Nordic Cross Stable Return (R-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond


