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STAGFLATIONSORO SÄNKER 
EFTERFRÅGAN PÅ RISKFYLLDA 
TILLGÅNGAR 
 
Andelsvärdet för I-klassen sjönk under juni med 
4,53 procent och har därmed haft en 
sammanlagd värdeutveckling på -13,95 procent 
under 2022. Fondens aktieexponering bidrog till 
det negativa resultatet liksom fondens 
exponering mot alternativa strategier.  

 
Fed höjde under juni styrräntan 75 punkter, till 
1,75 procent, mot bakgrund av oväntat höga 
inflationssiffror. Samtidigt kommunicerades det 
på den efterföljande presskonferensen att 75 
punkters höjningar inte är det nya normala. 
Marknadens förväntningar ligger nu på en 
räntetopp i USA på runt 3,5 procent vid 
årsskiftet. 
 
Inköpsindex för tillverkningsindustrin fortsatte sin 
trend ner både i USA och Europa under slutet av 
månaden. Detta i kombination med sjunkande 
priser på industrimetaller, spannmål och olja har 
påverkat inflationsförväntningarna nedåt. Om 
denna trend är bestående blir det så klart en 
viktig pusselbit för centralbankernas balansgång 
mellan räntehöjningar och en svagare 
ekonomisk tillväxt. 
 
Världsbanken släppte under månaden rapporten 
”Global Economic Prospects” där 
tillväxtprognosen skrivs ner till 2,9 procent för 
den globala ekonomin, vilket innebär en 
nedskrivning med 1,2 procentenheter från 
januari. Rapporten pekar också på att effekter 
från kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina 
kan få långvariga och svåra konsekvenser i form 
av bestående hög inflation och en svagare 
tillväxt. Detta sammantaget bidrog till hög 
rörlighet och en svag utveckling på världens 
aktiemarknader. 
 
Marknadsräntor steg generellt i USA, Europa 
och Sverige under månaden. Kreditpåslag för 

företagsobligationer gick isär.  
 
Den Svenska Riksbanken höjde som väntat 
räntan med 50 punkter i juni. Därmed ligger den 
svenska styrräntan på 0,75 procent. 
Marknadens prissättning av styrräntan ligger 
runt 2,25 procent vid årsskiftet 2022/2023. 
  
Den primära risken på marknaderna ligger 
alltjämt i att inflationen biter sig fast högre och 
längre än vad som ligger i dagens prognoser. 
Skulle så bli fallet kan Fed tvingas till en mer 
aggressivt åtstramande penningpolitik, vilket 
riskerar driva ekonomin in i en recession. 
Vinstutvecklingen framgent, vilken än så länge 
har hållit upp förvånansvärt bra, är extremt 
osäker till följd av vikande efterfrågan, höga 
insatskostnader och komponentbrist. 
Framåtblickande P/E-tal för S&P500 ligger nu 
runt 16, vilket är under både det historiska fem- 
och tioårssnittet.   
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX sjönk med 
11,9 procent i juni och har därmed en 
sammanlagd negativ värdeutveckling i år på 
27,9 procent. MSCI World (i lokal valuta) sjönk 
med 7,9 procent under månaden. OMRX T-
Bond, som mäter värdeutvecklingen på långa 
svenska statsobligationer, sjönk med 1,1 
procent och har därmed gått ner med 9,1 
procent i år. 
  
Fonden håller en exponering på 50 procent mot 
aktiemarknaden. 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 

152,29 
149,15 

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 

Huvudförvaltare för fonden är 
Magnus Nilsson. I förvaltnings-
teamet ingår också Fredrik Tauson 
och Emil Nordström (derivat). 
 

* Fonden har förvaltats av Nordic Cross 
sedan 1 mars 2019 och hette 
dessförinnan Ascensus Balanserad. 
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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% -2,7% -1,8% -4,53%       -13,95% 
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.  

Aktiefonder
50%

Alternativa 
aktie- och 

räntefonder
32%

Direktägda 
obligationer

11%

Likvida medel
7%

US
46%

Sverige
22%

EUR
17%

Asien
8%

Emerging 
Markets

6%

Japan
1%


