
Nordic Cross Total Return Bond Fund

- En annorlunda företagsobligationsfond
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Total Return Bond Fund
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Innehållet i denna presentation är framtaget endast i informationssyfte. Informationen ska inte uppfattas som ett erbjudande eller en förfrågan om ett  erbjudande om att köpa eller sälja någon av Nordic Cross 
Asset Managements produkter eller tjänster. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller  fullständigheten och 
inget ansvar kan göras gällande för felskrivningar eller utelämnanden. Nordic Cross Asset Management är inte heller ansvarig för  ändamålsenligheten i presentationen. Innehållet har tagits fram av Nordic Cross 
Asset Management utifrån källor som bedömts vara tillförlitliga men är inte bekräftade av oberoende part. Information, beräkningar, bedömningar och värderingar i presentationen utgör inte investeringsrådgivning 
eller en förfrågan om ett erbjudande om att  köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det ska inte heller tolkas som rekommendationer eller råd kring juridiska eller regelverksmässiga frågor,  bokföringsmässiga 
åtgärder eller skattemässiga konsekvenser avseende någon särskild person. Nordic Cross Asset Management tar inget ansvar för  eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av informationen i denna
presentation. Som kund ansvarar du själv för de ekonomiska konsekvenserna av dina egna beslut och investeringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida  avkastning. De pengar som placeras i någon 
av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs av Nordic Cross Asset Management kan  både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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Total Return Bond Fund

Löpande avkastning "carry" genom 
en portfölj av stabila nordiska 
företagsobligationer

En trendföljande exponering mot 
kreditmarknaden 

Opportunistiska investeringar i 
felprissatta obligationer
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Varför investera i Total Return Bond Fund?

En fond som ger effektivare tillgång till den 
nordiska företagsobligationsmarknaden

En riskhantering som ger manöverutrymme 
även under turbulenta perioder

Mer än tre års historik med en beprövad 
strategi i såväl bull som bear miljö

Högre avkastningspotential med lägre risk än 
traditionella företagsobligationsfonder

Integrerad ESG process i förvaltningen
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Företagsobligationer

Kassaekvivalenter

Traditionell förvaltning

Fondens strategi jmf med traditionell företagsobligationsfond

En mindre kassaposition 
begränsar fondens 
manöverutrymme i 
turbulenta marknader 

Företagsobligationer med 
begränsad likviditet under 
perioder präglade av hög 
turbulens 

Kassaekvivalenter

Företagsobligationer

Trendföljande 
exponering

Total Return Bond Fund

”Carry play” med en 
genomsnittlig kreditkvalitet 
motsvarande BB / BBB

En exponering mot en korg av  
företagsobligationsfonder som 
automatiskt varierar efter 
marknadens volatilitet

Lägre volatilitet

En stor andel likviditet som kan 
användas under turbulenta 
marknader



6

Högst riskjusterad avkastning och lägst risk (mätt som 
standardavvikelse) 



Draw down risk jmf med nordiska trad företagsobligationsfonder
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Öppen för daglig handel hela 
perioden

Lägre draw down

Snabbast återhämtning

Lägst standardavvikelse

BBG/BARCL INVESTMENT GRADE INDEX       -7%                          182 dagar
BBG/BARCL HIGH YIELD INDED -21% 188 dagar

Max Draw Down Recovery Period
Nordic Cross Total Return Bond Fund -8,73% 102 dagar
Danske Nordic Corporate Bond -9,02% >364 dagar
Evel Nordic Corporate Bond Fund -9,34% 228 dagar
IKC Avkastningsfond -9,86% 167 dagar
Simplicity Företagsobligationsfond -11,15% 247 dagar
Catella Corporate Bond Flex -12,37% 266 dagar
Lannebo Corporate Bond -12,79% >364 dagar
Carnegie Corporate Bond -13,92% 301 dagar
Swedbank Robur Corporate Bond Mix -14,62% 288 dagar


