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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 
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MÅNADSKOMMENTAR – MARS 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
STARK ÅTERHÄMTNING I MARS 
 
Mars blev en stark månad för Stable Return med 
en uppgång på 1,96 procent (R-klassen) ledd av 
en återhämtning för aktierna i den gröna delen 
av portföljen. 

 
Aktiemarknaden är nu tillbaka på samma nivåer 
som innan Rysslands invasion av Ukraina. Detta 
trots att kriget försämrat förutsättningarna för 
ekonomiskt tillväxt och drivit på inflationen 
ytterligare. Osäkerheten kring stundande 
rapportperiod är också betydande. Samtidigt 
behöver hänsyn tas till de direkta effekterna av 
kriget, stigande kostnader för insatsvaror och 
kronans försvagning. Sammanvägningen ska 
resultera i en förväntansbild där värderingen av 
många bolag redan i utgångsläget är hög. 

 
I förvaltningen av fonden har vi fortsatt en 
försiktig syn på marknaden med en netto-
exponering som är strax under noll. Under 
inledningen av året förändrades skyddet av 
portföljen, vilket ersatte en del av det skydd som 
tidigare utgjordes av OMX-terminer med korta 
positioner i framför allt tillväxtbolag. Syftet har 
varit att få ett skydd som bättre speglar fondens 
fördelning mellan värde- och tillväxtbolag. 
Förändringen har gett gott resultat under mars 
månad. 
 
Bäst utveckling under månaden hade lång/kort-
mandatet som gav ett positivt bidrag på 1,97 
procent. Uppgången var bred och bland de 
största bidragsgivarna återfanns på långsidan 
flera gröna bolag som Ferroamp, Slite Vind och 
Aker Horizon samt mer traditionella bolag i form 
av Axfood och Investor. Bland de större 
bidragsgivarna fanns också fondens nya korta 
positioner i Elekta och Truecaller, som är en 
direkt följd av förändringen i fondens skydd. 

 
Även eventmandatet bidrog positivt under 
mars. Bakom mandatets uppgång på 0,23 
procent dolde sig en varierad flora av stora 
uppgångar för Alcadon och Opticept som 
ställdes mot nedgångar i Cantargia och Lyko. 
Lite speglar det här essensen av mandatet, där 
fonden söker investeringar i bolag som äger sin 
egen agenda och där kursutvecklingen i bolagen 
inte skall vara korrelerad vare sig med varandra 
eller med marknaden. 
 

 
Det marknadsneutrala mandatet fick under 
månaden ned med 0,06 procent. Nedgången 
var i sin helhet hänförbar till spreaden lång 
Bonava/kort JM. Bonava hade vid krigsutbrottet 
pågående bostadsproduktion i S:t Petersburg 
och beslutade i mars att stänga sin verksamhet i 
Ryssland, ett beslut som vi välkomnar. 
 
Räntemandatet gav ett negativt bidrag på 0,18 
procent under mars. Den främsta anledningen 
var de starkt stigande marknadsräntorna, drivet 
av en ökad inflationsoro. Även för svensk del har 
bilden svängt och sannolikheten för att 
Riksbanken höjer räntan redan i april har ökat 
väsentligt och står i bjärt kontrast från bankens 
egen kommunikation i februari om en första 
höjning under andra halvåret 2024. 
 
I USA ser man nu en inverterad yieldkurva, 
vilket historiskt har varit en tydlig 
recessionsindikator. En alternativ tolkning är 
dock att marknaden ser inflationen som 
övergående, inte minst den del som avser ökade 
energipriser. 
 
Fonden fortsätter som tidigare att fokusera 
investeringarna på företagsobligationer med god 
kreditkvalitet. Samtidigt har marknadsläget 
utnyttjats till att marginellt öka investeringarna i 
high yield (BB) av hög kvalitet och i obligationer 
som fallit orimligt mycket i pris i relation till sin 
långsiktiga kreditvärdighet, bland annat 
Catellum, Balder och Heimstaden Bostad. 

 
Derivatmandatet gav för månaden ett 
nollresultat. Som tidigare nämnts har fonden, 
mot bakgrund att OMX-terminen har en 
undervikt av tillväxtbolag, minskat termins-
skyddet och ökat andelen direkta korta 
positioner. Syftet har varit att skyddet bättre skall 
spegla fonden sammansättning och den totala 
nettoexponeringen är oförändrad. 
 
Som en följd av åtgärderna har fondens risk 
minskat successivt under månaden, men ligger 
fortsatt över målsättningen om en standard-
avvikelse på 3 procent. I det marknadsklimat 
som råder kan volatiliteten från tid till annan öka, 
men målet är att den långsiktiga trenden även 
fortsättningsvis skall vara fallande.  
 

FONDINFORMATION 
ISIN, R-klass 
I-klass 

LU1587859866 
LU1587867455 

Startdatum 22 aug. 2017 

Förvaltarbolag FundRock 
Management 
Company 
S.A. 

Legal struktur UCITS IV 
Hemvist Luxembourg 
Handel Daglig 

Tillsynsmyndighet CSSF 
Depåbank SEB 
Fast avgift R: 0,9% 

I: 0,7% 
Prestationsbaserad 
avgift* 

20% 

Risk 3 (av 7) 
Klassificering enligt 
SFDR 

Artikel 8 

*Underlaget för beräkningen av 
prestationsbaserad avgift är den del av 
andelsklassens avkastning som, efter avdrag 
för fast avgift, överstiger utvecklingen (dock 
lägst noll) för OMX T-Bill index uppräknat 
från tidigare högsta fondandelsvärde (så 
kallat high-watermark) 

Ansvarig för fonden är Ulf 
Strömsten. I förvaltningsteamet 
ingår också Oscar Östlin (aktier), 
Magnus Nilsson och Fredrik 
Tauson (räntor) samt Emil 
Nordström (derivat). 
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UTVECKLING 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 1,96           

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.  



LU1587867455 • NAV 127.65 • 31 mars 2022  

Utveckling Volatilitet

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

1.97% -4.64% -1.30% -3.22% 11.26% 7.93% 5.44% 6.66% 7.10% 6.53% 5.99% 5.77% 5.40% 4.57%

-0.02% -0.08% -0.17% -0.25% -0.20% -0.31% -0.47% 0.09% 0.07% 0.08% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09%

-4.51% -6.19% -5.52% -5.52% -4.02% -2.00% -0.47% 7.57% 5.93% 4.97% 3.90% 3.18% 3.29% 2.96%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 31 mars 
2022 uppgick beloppet till 1.26 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.

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 31 mars 2022.
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LU1587859866 • NAV 126.46 • 31 mars 2022  

Utveckling Volatilitet

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

1.96% -4.69% -1.39% -3.42% 11.07% 7.73% 5.22% 6.66% 7.11% 6.57% 6.02% 5.79% 5.42% 4.59%

-0.02% -0.08% -0.17% -0.25% -0.20% -0.31% -0.47% 0.09% 0.07% 0.08% 0.06% 0.05% 0.06% 0.09%

-4.51% -6.19% -5.52% -5.52% -4.02% -2.00% -0.47% 7.57% 5.93% 4.97% 3.90% 3.18% 3.29% 2.96%

Korrelation Maximalt värdetapp

Fondförmögenhet Disclaimer och övrig information

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 31 mars 
2022 uppgick beloppet till 1.26 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.

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 31 mars 2022.
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