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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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OM INTE OM HADE FUNNITS 
 
Nordic Cross Stable Return föll under mars med 1,7 procent (R-klassen). 
Nedgången var i sin helhet hänförbar till innehavet i Cantargia vars aktie föll 
med mer än 40 procent. Den rebalansering från tillväxt- till värdeaktier som 
påbörjades i oktober förra året fortsätter att ge resultat vilket inte minst syns i 
den starka utvecklingen för lång/kort-mandatet, 
 
Eventmandatet bidrog negativt med 181 punkter under månaden. Nedgången 
var i sin helhet hänförbar till Cantargia vars aktie föll med närmare 42 procent 
under månaden efter att Novartis meddelat att canakinumab inte uppnått sina 
kliniska mål i behandling av icke småcelling lungcancer. Preparatet bygger på 
en liknande mekanism som Cantargias CAN04 och marknaden drog 
omedelbara paralleller. Ändå finns det väsentliga skillnader som gör att 
reaktionen kan anses överdriven. CAN04 har en bredare mekanism och vänder 
sig delvis till en annan patientgrupp. Bolaget har dessutom en egen pågående 
öppen studie inom pancreas-cancer där man löpande får resultat om 
utvecklingen. Fonden ser därför goda möjligheter att aktien återhämtar sig och 
behåller innehavet. På plussidan inom event sågs en stark återhämtning i Lyko 
efter en svag inledning på året. Den underliggande tillväxten i såväl försäljning 
som resultat är fortsatt stark och under månaden förvärvade bolaget även Make 
Up Store.  
 
Lång/kort-mandatet bidrog med 153 punkter under månaden.  Fondens 
satsning på miljö gav resultat med stora uppgångar i såväl Ferroamp 
(energilagring) och det relativt nya innehavet Ecoclime. Bolaget har utvecklat 
ett cirkulärt energisystem som minskar fastigheters behov av tillförd energi 
genom att återvinna värmeenergi. Största bidraget till mandatet under månaden 
kom dock från innehaven av bankaktier med SEB och SHB i spetsen samt från 
Electrolux och Husqvarna.   
 
Det marknadsneutrala mandatet steg under månaden med 18 punkter. I detta 
mandat investerar fonden i sektorvisa par och tar en lång position i de bolag 
som bedöms ha möjlighet att utvecklas bäst i sin sektor och en lika stor kort 
position i det bolag som bedöms komma att utvecklas sämst. 
Nettoexponeringen i mandatet blir därmed noll och det enda som betyder något 
för avkastningen är hur bolagen går sinsemellan. Största bidraget under 
månaden kom på nytt från spreaden lång Ericsson/kort Nokia samt från 
positionen lång Bonava/kort JM.  
 
Räntemandatet gav i mars ett plus på 4 punkter. Sedan årsskiftet har 
långräntorna stigit i rask takt vilket medfört att det svenska obligationsindexet 
OMRX T-Bond tappat knappt 2 procent sedan årets början. Fondens strategi 
att hålla en relativt kort duration (drygt 1 år) genom att fokusera på obligationer 
med kort löptid har således fungerat väl som skydd i den stigande räntemiljön. 
I mandatet ingår också kassahanteringen där fondens likviditet kortsiktigt ökat 
till drygt 10 procent som ett resultat av starka inflöden och att fonden accepterat 
budet på Corems preferensaktier. 
 
Derivatmandatet gav under månaden ett minus på 164 punkter Som tidigare 
utgörs mandatet huvudsakligen av terminer som använd för anpassa fondens totala nettoexponering som i normalfallet 
skall ligga i intervallet +/- 10 procent. Det görs bl. a. genom att sälja OMX terminer. I den starka börsutveckling som sågs 
i mars minskar dessa i värde men detta skall samtidigt kompenseras av en uppgång i de aktier som terminerna skyddar. 
Skyddet har även delvis omfattat event men i omställningen från tillväxt- till värdeaktier har detta fungerat sämre. Fonden 
har därför minskat detta skydd vilket kortsiktigt lett till att nettoexponeringen i fonden ökat till knappt 9 procent. 
 
Fonden har nu en relativt balanserad vikt mellan värde- och tillväxtaktier. Sannolikt kommer dock turbulensen även 
fortsättningsvis att vara hög när vi står inför en återhämtning av konjunkturen med höga tillväxttal som kan leda till ökade 
inflationsförväntningar. 
 
 

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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BIDRAG PER MANDAT 2018-2021 
 

 
 
 
 
MÅNADSAVKASTNING SEDAN START (R-KLASSEN) 
 

 

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%
2021 1,970 -1.48% 0.24% -0.25% -1.72%

Fondstart den 22 augusti 2017

Korrelation M/N L/S Event FI Derivat
Marknadsneutral 1.00 0.34 0.39 0.16 -0.33
Lång/kort 0.34 1.00 0.16 0.66 -0.60
Event 0.39 0.16 1.00 0.17 -0.17
Räntebärande 0.16 0.66 0.17 1.00 -0.57
Derivat -0.33 -0.60 -0.17 -0.57 1.00



Nordic Cross Stable Return (R-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587859866 • NAV 130.94 • 31 mars 2021  

Utveckling Volatilitet

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

-1.72% -1.48% 2.52% 27.73% 13.76% 9.18% 7.75% 5.51% 5.66% 5.48% 5.41% 5.06% 4.44% 4.09%

-0.02% -0.06% -0.09% -0.15% -0.34% -0.48% -0.53% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

0.15% -1.95% -2.19% -2.50% -0.19% 0.83% 0.97% 2.85% 2.56% 2.25% 2.23% 2.93% 2.72% 2.63%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 mars 2021.

Stable Return Stable Return

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 mars 
2021 uppgick beloppet till 1.97 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.

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  feb

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 feb

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 feb

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 feb

OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

.000

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

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

-1.72%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

MFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSA

20212020201920182017

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

5.51%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

MFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJDNOSA

20212020201920182017

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



Nordic Cross Stable Return (I-klass)

 Kursutvecklingsrapport

LU1587867455 • NAV 131.90 • 31 mars 2021  

Utveckling Volatilitet

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

-1.68% -1.41% 2.65% 27.91% 13.97% 9.39% 7.97% 5.46% 5.63% 5.47% 5.40% 5.04% 4.42% 4.08%

-0.02% -0.06% -0.09% -0.15% -0.34% -0.48% -0.53% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 0.06% 0.10%

0.15% -1.95% -2.19% -2.50% -0.19% 0.83% 0.97% 2.85% 2.56% 2.25% 2.23% 2.93% 2.72% 2.63%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 mars 2021.

Stable Return Stable Return

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 mars 
2021 uppgick beloppet till 1.97 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.
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