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MÅNADSKOMMENTAR – AUGUSTI 2021 
NCAM BALANSERAD 

LÅGA RÄNTOR FORTSÄTTER GÖDA 
RISKAPTITEN 
 
Andelsvärdet för andelsklass I steg under 
augusti med 1,5 procent och har därmed haft en 
sammanlagd värdeutveckling på 11,4 procent i 
år. Andelsvärdet noterade sin högsta notering 
sedan start under månaden. Fondens 
aktieexponering bidrog till det positiva resultatet, 
liksom fondens exponering mot alternativa 
strategier. 

 
Augusti blev ytterligare en bra börsmånad med 
nya högsta noteringar i Sverige, USA och 
Europa. Oron för en ökad riskaptit har skruvats 
upp inför hösten och effekterna av de massiva 
finanspolitiska stimulanserna börjar avta både 
för privatpersoner och företag. Data från Kina 
visar på lägre industriproduktion under 
sommaren, vilket även syns i PMI (Purchasing 
Managers Index), som nu ligger under 50-
sträcket och därmed indikerar en kontraktion i 
ekonomin. Logistiska problem med brist på 
bland annat halvledare och kompetent 
arbetskraft är andra frågetecken som har 
aktualiserats. Trots stor massmedial exponering 
har utvecklingen i Afghanistan hitintills passerat 
relativt obemärkt på de finansiella marknaderna 
och uppmärksamheten lär successivt klinga av i 
takt med att de amerikanska styrkorna har 
lämnar landet. Hur man än vrider och vänder på 
situationen så är de låga räntorna fortsatt det 
stora stödet för en fortsatt positiv inställning till 
riskfyllda tillgångar, trots höga värderingar.  
 
Månadens stora dragplåster var annars FED-
chefen Powells emotsedda tal i Jackson Hole. 
Budskapet var att börja minska 
värdepapperslöpen redan i år, men att 
räntehöjningar ligger längre bort. För att börja 
höja styrräntan krävs att USAs ekonomi når full 
sysselsättning, vilket inte är sannolikt i närtid. 
Samtidigt går vaccineringsprocessen långsamt i 
USA och denna osäkerhetsfaktor tillsammans 
med hög inflation bidrar sannolikt till att 
räntehöjningar ligger en bra bit bort i 2022. 
Marknadsräntorna tolkade Powells tal milt 
positivt och den 10-åriga statsobligationsräntan 
sjönk några baspunkter till 1,3 procent. Hög 
inflation (3 procent KPI och 1,6 procent ex 
energi och livsmedel) i Euro-området bidrog till 
att fler röster inom ECB börjar förorda ett 
tillbakadragande av krisåtgärder och en 

nedtrappning av värdepappersköp. 
Sammanfattningsvis börjar vi nu skönja ett slut 
på den ultralätta penningpolitiken.  
 
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. Risken för nya kraftfulla 
åtgärder bör ha minskat, även om lokala 
restriktioner redan är i gång i vissa delar av 
världen. Givet höga värderingar på aktier, P/E 
talet på S&P 500 ligger nu på 21,4 mot ett 
historiskt snitt på 15,4, lär det inte behövas 
mycket dåliga nyheter för att vi ska få se en 
ökad nervositet för riskfyllda tillgångar. Vi 
förväntar oss därför en mer volatil höst till 
skillnad från den stigande trend på börsen som 
än så länge har varit gällande.  
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 0,5 
procent i augusti och noterade därmed den 8:e 
positiva månaden på raken. MSCI World (i lokal 
valuta) steg med 2,3 procent. OMRX T-Bond, 
som mäter värdeutvecklingen på långa svenska 
statsobligationer, sjönk med 0,4 procent och har 
därmed en negativ värdeutveckling på 0,4 
procent i år. 
 
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 

171.84 
168,29 

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% 1,50%     11,40% 
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.  
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