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MÅNADSKOMMENTAR – JANUARI 2022 
NCAM BALANSERAD  

FORTSATT VOLATILA MARKNADER I 
KORTEN INFÖR 2022 
 
Andelsvärdet (I-klassen) sjönk under januari 
med 4,1 procent och har därmed haft en 
sammanlagd värdeutveckling på 8,2 procent 
de senaste 12 månaderna. Andelsvärdet 
noterade dock sin högsta notering sedan start 
under månaden. Fondens aktieexponering 
bidrog till det negativa resultatet. Fondens 
exponering mot alternativa strategier gav ett 
mindre negativt bidrag. Det faktum att den 
svenska kronan försvagades mot den 
amerikanska dollarn och euron bidrog positivt 
till fondens exponering mot dessa valutor. 
 
Det blev en bedrövlig start för riskfyllda 
tillgångar i inledningen av året. Fallande 
aktiekurser och sektorrotation var 
dominerande teman. Fallen i högt värderade 
teknikaktier kompenserades inte av stigande 
kurser i energi- och telekomaktier, vilka var 
de bäst avkastande sektorerna. Trots att Fed 
redan i december annonserade att 
penningpolitiken skulle gå in i en mindre 
expansiv fas tog det ett tag innan 
marknaderna tog det till sig. De 
genomsnittliga prognoserna för Feds 
styrränta, som i början på året låg på tre 
höjningar inför 2022, justerades snabbt till 
fem höjningar. Amerikanska marknadsräntor 
steg och avkastningskurvan flackade. För 
Europas del var ränteutvecklingen väsentligt 
mer balanserad där ECBs chef Lagarde 
återigen var ute och lovade att inga 
räntehöjningar kommer under 2022. Ingves 
och Riksbanken verkar ta det lugnt och höjer 
först 2024. 
 
Inflationen kommer sannolikt att minska 
successivt i takt med att baseffekter klingar 
av. Löneökningarna i den amerikanska 
ekonomin, samt hastigheten för en 
normalisering av leverantörskedjorna, 
kommer att bli avgörande för hur snabbt detta 
kommer att ske. Fed är, och har alltid varit, 
”data dependant” och lär så förbli. Vi tror på 

3-4 höjningar i år och lika många nästa år tills 
Fed når en neutral ränta som förväntas ligga 
2-2,5 procent. 
 
De volatila marknaderna lär kvarstå när 
omställning nu sker från mindre stimulativ 
penning-och finanspolitik och en lägre 
ekonomisk tillväxt jämfört med 2021. Stöd i 
form av inflöden till aktiemarknaden lär också 
minska. Hyggliga prognoser för BNP-
tillväxten i USA, Europa och Sverige (även 
om det växlats ner från föregående år) ger ett 
stabilt fundament för vinstutvecklingen i 
bolagen. Fortsatt extremt låga 
marknadsräntor ger mer eller mindre noll i 
nominell avkastning och negativ förväntad 
real avkastning i statspapper, vilket 
diskvalificerar tillgångsslaget till annat än en 
tillfällig parkeringsplats. Vi ser alltjämt värde i 
företagsobligationer i brytpunkten mellan 
investment grade och high yield.   
 
Riskerna består alltjämt i att inflationen 
fortsätter att bita sig fast och pressa 
centralbanker till en mer aggressiv 
åtstramning än vad som idag är prissatt.   
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX sjönk med 
9,9 procent under januari. MSCI World (i lokal 
valuta) sjönk med 5,3 procent. OMRX T-
Bond, som mäter värdeutvecklingen på långa 
svenska statsobligationer, sjönk med 1 
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 

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). 
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FÖRDELNING AV TILLGÅNGAR SAMT GEOGRAFIER (AKTIEFONDER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÅNADSAVKASTNING (I-KLASS) (EJ INFLATIONSJUSTERAD) 

 
 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. År 
2022 -4,14%            -4,14% 
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.  
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