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NCAM BALANSERAD 

Andelsvärdet för I-klassen steg under juli 
med 1 procent och har därmed haft en 
sammanlagd värdeutveckling på 9,7 
procent i år. Andelsvärdet noterade sin 
högsta notering sedan start under 
månaden. Fondens aktieexponering bidrog 
till det positiva resultatet. Fondens 
exponering mot alternativa strategier gav 
ett mindre negativt bidrag. 

 
Juli blev ytterligare en bra månad för 
världens börser med nya högsta noteringar 
i USA och Sverige. Bolagsrapporter från 
det andra kvartalet har överlag varit 
positiva där över 80 procent av bolagen i 
S&P 500 har redovisat både vinst och 
försäljning som överträffat förväntningarna. 
Låga räntor ger fortsatt stöd i värderings-
modeller för aktier och ger litet utrymme för 
obligationer som placeringsalternativ. 
Starkt momentum i den underliggande 
konjunkturbilden bidrog också till det 
positiva sentimentet.  
 
Rörelserna på marknadsräntor fortsätter att 
gäcka investerare och analytiker. Den 
amerikanska 10-åriga statsobligationen 
gjorde en riktig djupdykning från 1,46 
procent till som lägst 1,13 procent. Detta 
trots höga inflationssiffror och en rekordlåg 
realränta på -1,1 procent. En kombination 
av luftfickan på världens aktiemarknader i 
mitten av månaden, samt oro för den 
accelererande virusspridningen, torde 
kunna förklara en del av den snabba 
nedgången av marknadsräntorna.    
 
FED höll som väntat räntan oförändrad och 
upprepade sin positiva syn på ekonomin 
samt budskap om att uppgången i 
inflationen är tillfällig. Även ECB höll räntan 
oförändrad, men ändrade inflationsmålet till 
ett något mer flexibelt mål runt 2 procent. 
ECB presenterade också ett nytt grönt 
ramverk kring bankens köp av obligationer 
samt hur man ska inkludera mål om 
hållbarhet och kampen mot 

klimatförändringar i penningpolitiken. 
Nu när vi har lagt kvartalsrapporterna 
bakom oss, lär det bli nytt fokus på hur 
FED ska kommunicera sin strategi ut ur 
den ultralätta penningpolitiken. Vår 
bedömning är att FED kommer att minska 
sina köp av obligationer i slutet av året och 
därmed inleda en nedtrappning av den 
expansiva penningpolitiken. En första 
höjning av den amerikanska styrräntan kan 
komma i den senare delen av 2022 eller i 
början på 2023.  
 
Riskerna består alltjämt i att inflationen 
fortsätter att överraska på uppsidan och att 
virusspridning i form av den nya 
deltavarianten fortsätter i ett aggressivt 
förlopp och leder till nya nedstängningar. 
Givet höga värderingar på aktier, P/E talet 
på S&P 500 ligger nu på 21,4 mot ett 
historiskt snitt på 15,4, så lär det inte 
behövas många dåliga nyheter för att vi 
ska få se liknande luftfickor som vi såg i 
mitten på månaden. Vi förväntar oss därför 
en mer volatil höst. CNN:s sentiment-
indikator, nu 30 i ett spann på mellan 1-
100, ligger och flirtar med de lägsta 
nivåerna för 2021. 
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 
8,5 procent under månaden och ligger 
därmed i absolut världsklass i år. MSCI 
World (i lokal valuta) steg med 1,7 procent. 
OMRX T-Bond som mäter 
värdeutvecklingen på långa svenska 
statsobligationer steg med 1,6 procent. 
 
Fonden behåller den totala övervikten mot 
aktier tills vidare. Övervikten mot fonder 
med en alternativ inriktning inom aktie- och 
ränteförvaltning samt en exponering mot 
direktägda företagsobligationer relativt 
statsobligationer kvarstår.  
 
 

 
 

FONDINFORMATION 
NAV, A-klass 
I-klass 

169.33 
165,84 

ISIN, A-klass 
I-klass 

LU0909031360 
LU0909031527 

Startdatum* 4 april 2013 

Förvaltarbolag FundRock 
Management 
Company 
S.A. 

Legal struktur UCITS IV 
Hemvist Luxembourg 
Handel Daglig 

Tillsynsmyndighet CSSF 
Depåbank SEB 
Fast avgift A: 1,6% 

I: 1,7% 
Risk 4 (av 7) 
Klassificering enligt 
SFDR 

Artikel 8 

*Fonden har förvaltats av Nordic Cross 
sedan 1 mars 2019 och hette 
dessförinnan Ascensus Balanserad. 

Huvudförvaltare för fonden är 
Magnus Nilsson. I förvaltnings-
teamet ingår också Fredrik Tauson 
och Emil Nordström (derivat). 
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FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR SAMT GEOGRAFIER (AKTIEFONDER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÅNADSAVKASTNING (I-KLASS) 

 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. År 
2021 2,00% 0,79% 3,31% 1,15% -0,1% 1,84% 1,00%      9,70% 
2020 1,40% -3,89% -7,62% 5,54% 0,91% 0,87% 1,22% 3,07% 1,33% -1,91% 3,40% 0,74% 5,03% 
2019 4,02% 2,59% 0,75% 3,28% -2,74% 1,62% 2,28% -0,53% 0,75% 0,70% 0,88% 0,84% 15,23% 
2018 0,58% 0,27% -1,42% 3,21% 0,32% -0,03% 0,54% 2,55% -1,30% -3,14% 0,18% -4,42% -2,89% 
2017 -0,49% 2,64% 0,09% 1,09% 0,14% -1,44% -1,22% -1,03% 2,30% 2,34% -0,02% -0,21% 4,16% 
2016 -3,71% 0,39% 0,45% 0,03% 2,10% -1,04% 2,97% 0,77% -0,08% 1,38% 0,79% 0,22% 4,20% 
2015 2,71% 3,58% 0,69% 0,13% 0,81% -3,55% 2,00% -3,90% -3,17% 4,38% 0,88% -2,71% 1,40% 
2014 -1,00% 1,72% 0,67% 0,91% 1,92% 0,86% 0,62% 0,68% -0,69% 0,79% 1,69% 1,68% 10,25% 
2013    1,40% 1,12% -1,93% 1,75% -0,89% 1,04% 2,08% 1,41% -0,09% 5,96% 

FONDEN I KORTHET 
Målsättningen över tid är att genom 
aktiv allokering mellan aktier, räntor 
och alternativa investeringar 
överträffa avkastningen i ett index 
bestående av 50 procent T-bond 
(passivt index som speglar 
värdeutvecklingen av den 
utestående stocken av svenska 
statsobligationer) samt 50 procent 
SIX PRX (brett aktieindex som följer 
utvecklingen på den svenska 
aktiemarknaden). Fonden lämpar 
sig för konservativa investerare som 
vill ha en begränsad exponering 
mot aktier men samtidigt erhålla en 
god riskjusterad avkastning 
 
NORDIC CROSS I KORTHET 
Nordic Cross är ett varumärke inom 
ramarna för CAAM Fund Services 
AB, en del av Carneo-koncernen. 
Nordic Cross fonder förvaltas av 
team med lång erfarenhet av aktier, 
räntor och derivat.  


