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RISKINFORMATION 

Investeringar i fonder innebär en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att 
investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. CAAM Fund 
Services AB tar inte ansvar för direkt eller indirekt skada som grundar sig i användandet i materialet. Detta material är inte 
investeringsrådgivning och en investerare som överväger att investera i fonden bör läsa fondens faktablad, informationsbroschyr 
och teckningsdokumentation noggrant. Fonden får använda derivat. Dessa dokument finns tillgängliga på www.nordiccross.com.   
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STABLE RETURN VINNARE I EUROHEDGE 
 
Efter en uppgång på 0,5 procent i januari föll fonden tillbaka något i februari. 
Månaden slutade med ett minus på 25 punkter och fonden är därmed upp 
24 punkter sedan årsskiftet. Under månaden tilldelades Stable Return det 
prestigefyllda EuroHedge Awards som tilldelas de bästa hedgefonderna i 
Europa inom sina respektive kategorier. 
 
En stigande oro för inflation har fått lång-räntor att stiga i såväl USA som 
Europa. I kombination med en stigande optimism om en snar återhämtning 
av konjunkturen har detta lett till en bred omallokering från tillväxt- till 
värdeaktier. Fonden hade under majoriteten av 2020 en övervikt av 
tillväxtaktier men påbörjade under sista kvartalet ett skifte till förmån för 
värdeaktier. Detta märks inte minst i lång/kort-mandatet, som under 
månaden steg med 52 punkter och därmed till stor del kunde kompensera 
för ett negativt bidrag på 71 punkter från det tillväxtorienterade 
eventmandatet. 
 
Lång/kort-mandatets uppgång under månaden var bred. Fonden har, 
som ett led i omställningen, ökat exponeringen främst mot bankaktier vilket 
föll väl ut. Största bidraget kom dock från Cellink vars aktie steg med över 
30 procent efter en delårsrapport som vida överträffade marknadens 
förväntningar. 
 
I eventmandatet föll aktiekurserna för Lyko och Cantargia under månaden 
och dessa båda aktier stod för merparten av månadens negativa bidrag.  
Sedan årsskiftet har Lyko fallit med närmare 25 procent trots att bolagets 
rapport för fjärde kvartalet överträffade marknadens förväntningar. För att 
minska risken i portföljen i det marknadsläge som råder såldes drygt hälften 
av innehavet i bolaget under månaden. Den positiva synen på bolaget 
kvarstår dock.  
 
Det marknadsneutrala mandatet steg under månaden med 8 punkter. I 
detta mandat investerar fonden i sektorvisa par och tar en lång position i 
de bolag vi bedömer 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 därmed noll och det enda som betyder 
något för avkastningen i mandatet är hur bolagen går sinsemellan. Största 
bidraget under månaden kom från spreaden lång Ericsson/kort Nokia 
sedan Nokia fallit tillbaka till den nivå aktien låg på innan Reddit/Gamestop. 
 
Räntemandatet gav i februari ett plus på 2 punkter. Sedan årsskiftet har 
långräntorna stigit i rask takt vilket medfört att det svenska 
obligationsindexet OMRX T-Bond tappat ca 2 procent sedan årets början. 
Fondens strategi att hålla en relativt kort duration (drygt 1 år) genom fokus 
på obligationer med kort löptid har således fungerat väl som skydd i den 
stigande räntemiljön. Merparten av mandatet är investerat i företagskrediter 
med god kreditvärdighet samt säkerställda bostadsobligationer. Fondens 
investeringar i företagsobligationer ger i dagsläget en snitt-yield på knappt 
2,5 procent.  
 
Derivatmandatet gav under månaden ett minus på 16 punkter. Som tidigare utgörs mandatet huvudsakligen av 
indexterminer som använd för anpassa fondens totala nettoexponering som i normalfallet skall ligga i intervallet +/- 
10 procent. Per utgången av februari uppgick nettoexponeringen till +1 procent. Fonden är i nuläget kort OMX 
terminen vilket också är förklaringen till månadens underskott.  
 
 

FONDEN I KORTHET 
 

ISIN:LU1587859866/LU1587867455 
 
• 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 mandaten 
med huvudfokus på låg 
korrelation med aktiemarknaden 

• Riskhantering genom korta 
positioner och derivat 

• Aktivt arbete med hållbara 
investeringar 

• Målavkastning 4-5 procent (efter 
avgift) över en investeringscykel 
till en risk (standardavvikelse) 
under 3 procent (riskklass 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig för fonden är Ulf Strömsten. I 
förvaltningsteamet ingår också Mikael 
Hanell (aktier), Magnus Nilsson och 
Fredrik Tauson (räntor) samt Emil 
Nordström (derivat). 
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STRATEGIN KVARTÅR 
För att tydliggöra ambitionen 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 aktie-marknaden (SIXRX) skall understiga 0,3. 
 
Fonden har med råge uppfyllt målen för såväl avkastning som korrelation. Däremot ligger risknivån något över 
målsättningen med ett genomsnitt på 4,3 procent över den senaste treårsperioden. Detta är naturligtvis till stor del 
en konsekvens av oron kring pandemin men också ett resultat av den starka utvecklingen i några av fondens 
positioner. Som ett led i rebalanseringen av fonden från tillväxt till värde har förutom avyttringen i Lyko också delar 
av innehavet i Cellink sålts, vilket bedöms reducera fondens volatilitet framöver. 
 
 
BIDRAG PER MANDAT 2018-2021 
 

 
 
 
 
MÅNADSAVKASTNING SEDAN START (R-KLASSEN) 
 

 

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

Marknadsneutral Lång/kort Event Räntebärande Derivat Totalt

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%
2020 1,980 0.24% 0.49% -0.25%

Fondstart den 22 augusti 2017



Nordic Cross Stable Return (I-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587867455 • NAV 134.16 • 26 februari 2021  

Utveckling Volatilitet

Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-0.22% 0.28% 7.64% 24.74% 15.53% 10.02% 8.72% 5.47% 5.74% 5.54% 6.16% 4.92% 4.32% 4.03%

-0.02% -0.04% -0.06% -0.16% -0.35% -0.49% -0.54% 0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

-1.75% -2.09% -1.56% -2.84% 0.16% 1.05% 0.96% 2.49% 2.34% 2.09% 3.14% 2.93% 2.70% 2.62%

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 26 
februari 2021 uppgick beloppet till 1.98 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 26 februari 2021.
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Nordic Cross Stable Return (R-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587859866 • NAV 133.23 • 26 februari 2021  

Utveckling Volatilitet

Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start Feb 2021 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-0.25% 0.24% 7.53% 24.49% 15.32% 9.81% 8.51% 5.49% 5.76% 5.55% 6.18% 4.93% 4.33% 4.04%

-0.02% -0.04% -0.06% -0.16% -0.35% -0.49% -0.54% 0.05% 0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

-1.75% -2.09% -1.56% -2.84% 0.16% 1.05% 0.96% 2.49% 2.34% 2.09% 3.14% 2.93% 2.70% 2.62%

Korrelation Maximalt värdetapp
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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 26 
februari 2021 uppgick beloppet till 1.98 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 26 februari 2021.
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