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MÅNADSKOMMENTAR – DECEMBER 2021 
NCAM BALANSERAD  

STARK AVSLUTNING FÖR BÖRSEN 
TROTS ÖKAD VIRUSSPRIDNING 
Andelsvärdet för andelsklass I steg under 
december med 1,6 procent och hade därmed 
en sammanlagd värdeutveckling på 14,7 
procent under 2021. Andelsvärdet noterade 
sin högsta notering sedan start under 
månaden och fondens aktieexponering bidrog 
till det positiva resultatet. Exponeringen mot 
alternativa strategier bidrog även den positivt, 
dock något mindre. En något svagare krona 
mot den amerikanska dollarn och euron 
bidrog positivt till fondens exponering mot 
dessa valutor. 

 
Trots en fortsatt aggressiv spridning av 
omikron avslutades året med starka 
aktiemarknader. Med nya nedstängningar i 
olika omfattningar världen över verkar 
marknaden ta fasta på att sjukdomsförloppet 
är mildare och kräver mindre akut vård.  
 
Annars var det FED som stod i centrum med 
sitt penningpolitiska möte. Budskapet var i 
sammanfattning;  
1. Tillgångsköpen upphör i mars 2022.  
2. Ledarmötenas framtida prognoser ger 8 
höjningar (3 för 2022) och skulle därmed leda 
till en styrränta på 2-2,25 procent till 2024.  
3. Beslut om att ta bort ordet övergående vid 
beskrivandet av inflationsläget.  
Trots en något mer hökaktig ton blev inverkan 
på marknadsräntorna liten. 
 
I skuggan av FED fortsatte ECB att hävda att 
inflationen är temporär och att inga 
räntehöjningar är aktuella under 2022. 
 
Med beaktande av en galopperande inflation, 
geopolitiska spänningar, störda leverantörs-
kedjor, accelererande virusspridning och mer 
hökaktiga centralbanker har aktiemarknader 
överlag visat på en imponerade 
motståndskraft. En succesiv uppgradering av 
företagens vinster, en stimulerande finans- 
och penningpolitik samt fortsatt låga räntor 
var starkt bidragande faktorer till den starka 
börsutvecklingen under året. OMX30 stängde 
året på + 29 procent, MSCIWorld + 20,1 
procent, S&P500 +28,3 procent och 

Eurostoxx50 på + 21 procent. Då den starka 
utvecklingen på världens börser överraskade 
de flesta analytiker var det förvånande att 
marknadsräntorna inte steg mer, då 
inflationen fortsatte att stiga och både FED 
och Bank of England flaggade för en 
stramare penningpolitik. Uppgången i  
marknadsräntorna var modest under året och 
10-åriga statsobligationsräntor stängde året 
på 0,2 procent i Sverige, -0,17 procent i 
Tyskland samt 1,51 procent i USA. 
 
Blickar vi in i 2022 är det fortfarande klar 
fördel för aktier vs räntor. Hyggliga prognoser 
för BNP-tillväxt i USA, Europa och Sverige 
ger ett stabilt fundament för vinstutvecklingen 
i bolagen. Fortsatt extremt låga marknads-
räntor ger mer eller mindre noll i nominell 
avkastning och negativ förväntad real 
avkastning i statspapper, vilket diskvalificerar 
tillgångsslaget till annat än tillfällig 
parkeringsplats. Det finns dock alltjämt värde 
i företagsobligationer i brytpunkten mellan 
investment grade och high yield.   
 
Riskerna består alltjämt i att inflationen 
fortsätter att överraska på uppsidan och 
trycker upp marknadsräntorna samt att 
virusspridningen fortsätter att accelerera. 
Detta kan leda till mer omfattande 
nedstängningar, vilka dämpar den 
ekonomiska tillväxten.  
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 
5,2 procent i december. MSCIWorld (i lokal 
valuta) steg med 4,2 procent. OMRX T-Bond 
som mäter värdeutvecklingen på långa 
svenska statsobligationer sjönk med 0,8 
procent och hade därmed en negativ 
värdeutveckling på 1,3 procent under 
månaden. 
 
En mindre nedjustering av innehaven i 
obligationer genomfördes i månaden till 
förmån för kassa. 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 företags-
obligationer relativt statsobligationer kvarstår.  

FONDINFORMATION 
NAV, A-klass 
I-klass 

176,99 
173,32 

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). 
 



MÅNADSKOMMENTAR  
NCAM BALANSERAD 

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. 

 
NORDIC CROSS – EN DEL AV CAAM FUND SERVICES 

BOX 163 76   ê   LÄSTMAKARGATAN 22C   ê   103 27 STOCKHOLM    ê   WWW.NORDICCROSS.COM  ê   INFO@NORDICCROSS.COM 
 

 
 

 

FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR SAMT GEOGRAFIER (AKTIEFONDER) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÅNADSAVKASTNING (I-KLASS) (EJ INFLATIONSJUSTERAD) 

 
 

 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% 1,5% -2,3% 1,32% 2,40% 1,61% 14,69% 
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.  


