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MÅNADSKOMMENTAR – MARS 2022 
NCAM BALANSERAD  

ÖKAD OSÄKERHET EFTER 
RYSSLANDS INVASION AV UKRAINA 
 
Andelsvärdet för andelsklass I steg under mars 
med 0,7 procent och fonden har därmed haft en 
sammanlagd värdeutveckling på -5,7 procent 
under 2022. Fondens aktieexponering bidrog till 
det positiva resultatet under månaden liksom 
exponeringen mot alternativa strategier. 
Innehaven i företagsobligationer gav ett 
marginellt negativt bidrag. En starkare svensk 
krona, framför allt mot euron, hade en mindre 
negativ inverkan. 

 
Det mesta av aktiviteten på världens finansiella 
marknader överskuggas av den tragiska 
händelseutvecklingen i Ukraina. Trots ökade 
stagflationsrisker och brant stigande marknads-
räntor hävdade sig aktiemarknaden väl. Botten 
på Stockholmsbörsen nåddes den 8 mars och 
sedan dess har kurserna återhämtat sig och är 
nu över de nivåer som rådde före invasionen av 
Ukraina. 
 
Volatiliteten fullkomligen exploderade under 
mars, när marknadsräntorna steg dramatiskt i 
den kortare delen av avkastningskurvan. Den 
tvååriga amerikanska statsobligationen steg 
med 0,9 procentenheter till 2,33 procent och 
tangerade därmed nivån på den tioåriga 
statsobligationen. En flack eller inverterad 
avkastningskurva har historiskt varit en pålitlig 
indikator på en kommande recession inom två 
år. 
 
Amerikanska centralbanken Fed höjde 
styrräntan med 0,25 procentenheter för första 
gången sedan 2018. Motiveringen var att 
inflationen är för hög i kombination med att 
arbetsmarknaden är stark. Förväntningar om hur 
snabbt den penningpolitiska åtstramningen ska 
ske har svängt ordentligt och pekar nu på nivåer 
runt 2,5 procent på den amerikanska styrräntan 
vid årsskiftet. Både Europeiska Centralbanken 
och den svenska Riksbanken verkar ha blivit 
tagna på sängen när det gäller bredden och 
magnituden av inflationsimpulserna. Även här 
har marknadens prissättning tagit höjd för 
penningpolitiska åtstramningar i år.    
 
Givet den extremt osäkra situation som råder, 
lär den höga rörligheten för riskfyllda tillgångar 

fortsätta. Förmögenhetseffekter, men även 
indragen köpkraft som följd av höga bränsle-
priser, elkostnader och matpriser slår hårt mot 
privatkonsumtionen i Euroområdet. Detta 
samtidigt som de realekonomiska effekterna av 
dyrare energiförsörjning blir kännbara för 
företagen. I och med det redan låga ränteläget 
innebär det begränsningar i vad som kan 
förväntas i form av penningpolitiska stimulanser. 
Fokus flyttas i stället till vilka finanspolitiska 
åtgärder som kan sättas in för att hålla 
ekonomin i gång. Nya prognoser från OECD 
uppskattar att den ekonomiska tillväxten i 
Euroområdet nu justeras ner med 1-1,5 
procentenheter i det nya läget som uppstått 
sedan invasionen av Ukraina.  
  
Fortsatt extremt låga räntor på den svenska 
statsobligationsmarknaden ger ett magert bidrag 
i form av nominell avkastning och en förväntad 
negativ real avkastning. En kombination av 
stigande marknadsräntor och ökade 
kreditpåslag har inneburit att vi har haft den 
sämsta starten på ett år för räntebärande 
placeringar sedan finanskrisen. Vår bedömning 
är att det nu finns värde i företagsobligationer i 
brytpunkten mellan investment grade och high 
yield, efter den omprissättning som har skett 
sedan årsskiftet. 
 
Rapportperioden för 2022 års första kvartal, där 
guidningen för resten av året kommer att vara i 
fokus i kombination med inkommande 
inflationsdata, lär sätta tonen för risksentimentet 
på aktiemarknaden. Vinst-utvecklingen framgent 
blir dock extremt osäker givet rådande omvärld.  
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 2,6 
procent i februari och har därmed en 
sammanlagd värdeutveckling i år på -14 
procent. MSCI World (i lokal valuta) steg med 
2,5 procent under månaden. OMRX T-Bond, 
som mäter värdeutvecklingen på långa svenska 
statsobligationer, sjönk med 4,5 procent och har 
därmed gått ner med 6,2 procent i år. 
  
Fonden har sålt aktier under månaden och ligger 
nu strax över 50 procent i exponering mot detta 
tillgångsslag. Övervikten mot fonder med en 
alternativ inriktning inom aktie- och ränte-
förvaltning samt med en exponering mot 
direktägda företagsobligationer relativt 
statsobligationer kvarstår.  

FONDINFORMATION 
NAV, A-klass 
I-klass 

166,93 
163,47 

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% -2,2% 0,7%          -5,7% 
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.  


