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MÅNADSKOMMENTAR – FEBRUARI 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
SLAVA UKARINI 
 
Kriget i Ukraina kom naturligt helt att dominera 
nyhetsflödet i februari och våra tankar går till ett 
land, dess invånare och det lidande som de 
utsätts för. Det är naturligtvis omöjligt att inte bli 
bedrövad av det som sker, men som förvaltare 
måste man ändå se bortom det som händer nu 
och i stället fokusera på de långsiktiga effekter 
som kriget får.  
 
Det är lätt att vifta bort de ekonomiska effekterna 
med att de två länderna, trots sin storlek, ändå 
är relativt små ekonomier, med en sammanlagd 
andel av världens BNP på drygt 2 procent. 
Samtidigt är det inte vilka två procent som helst. 
Ryssland är en av världens största producenter 
av olja och naturgas och Ukraina en av världens 
största exportörer av vete och majs. Kraftigt 
stigande priser på dessa varor spär nu på en 
redan tidigare hög inflation och farhågorna är att 
detta skall kasta in världsekonomin i en tid av 
stagflation. 
 
Den osäkerhet som detta skapar har satt sina 
tydliga spår i aktiemarknaden. OMX föll i februari 
med 6,8 procent. Inte heller Nordic Cross Stable 
Return lyckades hålla emot. Månaden slutade 
med en nedgång på 2,8 procent, vilket innebär 
att fonden hittills i år inte har förmått upprepa det 
starka resultat den haft i tidigare nedgångar. 
 
Skälen till detta är främst två. Fonden har sedan 
start haft en tydlig ESG-profil. Som en led i detta 
har fondens lång/kort-mandat fem innehav i 
bolag med fokus på grön energi. Tre av dessa 
innehav (AkerHorizon, FerroAmp och Swedish 
Stirling) föll under årets två första månader med 
drygt 30 procent och sammantaget står de 
gröna investeringarna för närmare 45 procent av 
årets nedgång i fonden. 
 
Det andra skälet är den del av fondens skydd av 
långa positioner som bestod av OMX-terminer. 
Detta skydd har i efterhand visat sig vara 
otillräckligt för att skydda de småbolag som 
under årets inledning utvecklats betydligt sämre 
än bolagen som ingår i OMX.  
 
Vad hände då i februari? 
 
Lång/kort-mandatet föll med 3,77 procent 
under månaden. Av denna nedgång förklaras 

1,63 procent av våra gröna investeringar, där 
såväl Ferroamp som Swedish Stirling föll med 
mer än 20 procent. Trots den svaga inledningen 
på året för dessa bolag ser vi fortsatt positivt på 
innehaven. Den kraftiga ökning av energipriser 
som i kombination med behovet av att ställa om 
till mer hållbara alternativ skapar bättre 
förutsättningar för tillväxt. Andra stora negativa 
bidragsgivare var bankerna som stod för drygt 
0,60 procent av nedgången, samt verkstads-
bolagen Atlas Copco, Sandvik och SKF. 
 
Att notera är också att en del av den långa 
exponeringen i mandatet skyddas genom 
terminer och att det positiva resultatet av detta 
skydd redovisas under derivatmandatet 
 
Det marknadsneutrala mandatet steg på nytt 
under månaden och bidrog med 0,06 procent. 
Det fanns en stor spridning mellan hur 
spreadarna utvecklades. Bäst under månaden 
gick positionerna lång Investor/kort 
Industrivärden, lång Skanska/kort Peab samt 
den nya spreaden lång Leroy Seafood/kort 
Bakkafrost. På minussidan ses främst positionen 
lång Ericsson/kort Nokia efter ytterligare 
avslöjande kring utredningen om korruption i 
Irak.  
 
Som en direkt följd av Ericssons agerande, inte 
minst bristen på tydlig information om hur 
bolaget agerat och vilka åtgärder de vidtar för att 
säkerställa att det inte upprepas i framtiden, 
beslöt fondens förvaltare att stänga positionen i 
aktien början av mars. 
 
Eventmandatet föll i februari med 1,25 procent. 
Mandatets innehav drabbades på nytt hårt av 
marknadsoron med nedgångar för såväl 
Alcadon, Lyko som Opticept på mer än 20 
procent. Enda undantaget var Cantargia som 
gick mot strömmen och noterade en uppgång på 
drygt 5 procent. Under slutet av förra året sålde 
fonden närmare hälften av innehavet i Lyko, 
vilket gjort att nedgången ändå varit relativt 
begränsad. Mandatets andel av portföljen 
uppgår i nuläget till runt 8 procent.  

 
Räntemandatet bidrog negativt med 0,18 
procent i februari. Under en längre tid har 
fonden haft en försiktig inställning till 
räntemarknaden med hög andel investment 
grade, fokus på rörlig ränta och en 
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förhållandevis kort duration (drygt 1 år). Trots att 
såväl långräntor som kredit-spreadar steg under 
månaden blev därför de negativa effekterna på 
portföljen begränsade. 

 
Derivatmandatet gav för månaden ett plus på 
2,33 procent. Mandatet skyddar till största delen 
lång/kort-mandatet. Som tidigare påpekats har 
OMX-terminen en klar övervikt av värdebolag. I 
tider med skiften mellan tillväxt- och värdeaktier 
som setts under inledningen av året innebär 
detta att skyddet ofta inte räckt till för att täcka 
nedgången i småbolag och tillväxtaktier.  
 
Mot bakgrund av att OMX-terminen har en 
undervikt av tillväxtbolag minskades termins-
skyddet under december och i stället ökades 
andelen direkta korta positioner i bolag för att 
bättre spegla fondens bolagssammansättning. 
Detta arbete fortsatte under februari, då fonden 
mer än fördubblade antalet korta positioner för 
att därmed bättre kunna parera och dra nytta av 
det negativa momentum som börsen finner sig i. 
Som ett resultat av åtgärderna är netto-
exponeringen i fonden nu marginellt negativ. 
 

 
Mot bakgrund av kriget kommer räntorna också 
fortsättningsvis att stå i fokus. Stigande energi- 
och matpriser spär på en redan stor inflations-
oro. Under det senaste året har stigande räntor 
lett till att tillväxtaktier tagit stryk och koncensus 
har också varit att detta skulle fortsätta i takt 
med att centralbankerna höjer räntorna. Till följd 
av kriget är risken stor att konjunkturen får sig 
en rejäl törn och att de tidigare så stabila 
utsikterna för värdebolagen nu blir mer osäkra. 
Vi bibehåller därför vår tidigare syn att 
bolagsvalet är viktigare än sektorvalet i 
förvaltningen. 

 
I nuläget läggs mycket fokus på det 
marknadsneutrala mandatet vars storlek ökat 
genom nya investeringar. I den rådande osäkra 
börsmiljön fungerar det marknadsneutrala 
mandatet väl för att både sänka risken i 
portföljen och skapa avkastning oberoende av 
marknadens rörelser.   

 
 

 

ATTRIBUTION PER MANDAT SEDAN JANUARI 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÅNADSAVKASTNING SEDAN START (R-KLASS) 

 Jan. Feb. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. År 
2017        0,05 0,34 0,54 -0,18 0,17 0,91 
2018 0,82 -1,07 -0,10 2,42 1,04 -0,11 1,57 -0,23 0,25 -3,70 -0,97 -1,52 -1,73 
2019 1,28 -0,41 1,08 -0,93 1,89 -0,12 1,46 -1,25 -1,14 0,26 1,45 1,76 5,40 
2020 2,35 -1,14 -3,16 6,5 2,25 3,65 3,13 3,83 3,08 -0,59 1,06 3,59 27,17 
2021 0,24 -0,25 -1,72 2,24 -1,53 -1,84 -1,04 1,83 -1,65 0,97 2,12 0,33 -0,17 
2022 -3,82 -2,81            

FONDEN I KORTHET 
Stable Return är en dagligt handlad 
multistrategifond som ger flexibilitet 
och stabilitet genom att använda 
fem olika delmandat. Fondens 
varierade investeringsprofil gällande 
tillgångsslag och strategier syftar till 
att minska underliggande 
svängningar och möjliggöra 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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Utveckling Volatilitet

Feb 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start Feb 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-2.79% -6.48% -4.78% -6.66% 8.44% 7.64% 5.09% 7.28% 7.01% 6.40% 5.87% 6.07% 5.30% 4.52%

-0.02% -0.07% -0.14% -0.25% -0.20% -0.31% -0.47% 0.03% 0.06% 0.07% 0.05% 0.05% 0.06% 0.09%

-0.80% -1.76% -2.45% -0.90% -2.28% -0.04% 0.54% 5.97% 4.65% 3.89% 3.18% 3.14% 3.01% 2.76%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Stable Return (I-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (I-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 28 februari 2022.

Stable Return Stable Return

CAAM Fund Services AB      ·      Box 16376      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Stable Return (I-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 28 
februari 2022 uppgick beloppet till 1.30 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt 
skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.caamfundservices.se. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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Utveckling Volatilitet

Feb 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start Feb 2022 6 m 1 år 2 år 3 år Start

-2.81% -6.52% -4.88% -6.87% 8.24% 7.44% 4.88% 7.27% 7.04% 6.44% 5.91% 6.09% 5.32% 4.54%

-0.02% -0.07% -0.14% -0.25% -0.20% -0.31% -0.47% 0.03% 0.06% 0.07% 0.05% 0.05% 0.06% 0.09%

-0.80% -1.76% -2.45% -0.90% -2.28% -0.04% 0.54% 5.97% 4.65% 3.89% 3.18% 3.14% 3.01% 2.76%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

OMRX T-Bill OMRX T-Bill

Nordic Cross Stable Return (R-klass)

Historisk utveckling för Nordic Cross Stable Return (R-klass) och två referenstillgångar. "Start" 
avser perioden från 21 augusti 2017. Perioder längre än 1 år avser årlig avkastning.

Rullande volatilitet beräknat för 21 NAV-kurser (angivet på årsbasis, 252 dagar per år). Tabellen 
redovisar volatiliteten för olika perioder som slutar 28 februari 2022.

Stable Return Stable Return

CAAM Fund Services AB      ·      Box 16376      ·      103 27 Stockholm      ·      info@nordiccross.com      ·      www.caamfundservices.se

OMRX T-Bond OMRX T-Bond

Rullande korrelation mellan Nordic Cross Stable Return (R-klass) och de två referenstillgångarna 
beräknat för 21 NAV-kurser.

Maximalt värdetapp under 252 dagar. Angivelsen avser, för varje datum, nedgången från den 
högsta uppnådda nivån under perioden till den aktuella nivån.

Fondförmögenhet efter insättningar och uttag. Beloppet är angivet i miljarder SEK. Per 28 
februari 2022 uppgick beloppet till 1.30 mdr.

Detta material syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte 
anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig 
eller inaktuell. CAAM Fund Services AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt 
skada som grundar sig på användandet av materialet. Detta material utgör inte 
investeringsrådgivning. 

En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, 
teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa 
dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.caamfundservices.se. 

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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