
 

RISKINFORMATION 
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 

fondens faktablad, informationsbroschyr och teckningsdokumentation noggrant. Fonden får använda derivat. Dessa dokument finns tillgängliga på 
www.nordiccross.com. 
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MÅNADSKOMMENTAR – JUNI 2022 
NORDIC CROSS STABLE RETURN 

 
BLYTUNG BÖRS 
 
Juni var en blytung månad för 
aktiemarknaderna och så även för Nordic 
Cross Stable Return (”fonden”). Fonden sjönk 
med 3,98 procent under månaden (R-
klassen) och har avkastat -15,3 procent i år.  
 
Breda Stockholmsbörsen föll med drygt 11 
procent under månaden när marknaden 
försökte väga utfallen av de många 
orosmolnen i luften. Under kvartalet 
annonserades flertalet vinstvarningar inför 
kvartalsrapporterna samtidigt som de flesta 
bolag som fonden haft kontakt med nämner 
en stor osäkerhet inför resten av året. 
 
Lejonparten av nedgången för fonden under 
månaden stod Cantargia för, som under slutet 
på månaden meddelade att bolaget har för 
avsikt att resa kapital genom en 
företrädesemission. Till följd av detta föll 
aktiekursen med cirka 40 procent den första 
dagen, ett fall som fortsatte även efterföljande 
dagar. Fonden hade sedan tidigare börjat 
minska innehavet i Cantargia, som ett resultat 
av den stora volatiliteten i innehavet. Trots 
detta stod aktien för strax över hälften av 
månadens nedgång.  
 
Cantargia presenterade under juni månad 
nya starka data under den stora ASCO 
konferensen och det är på grund av styrkan i 
dessa siffror som bolaget vill fortsätta arbeta 
brett i sin utvecklingsportfölj.  
 
Vi har under året sett ett kraftigt förändrat 
sentiment vad gäller kapitalanskaffningar i 
marknaden, där många bolag tvingats 
rabattera emissionskurser kraftigt till följd av 
den minskade investeringsviljan hos 
institutioner. Detta i kombination med den 
höga volatiliteten i marknaden leder till 
oerhört kraftiga kursrörelser, vilka är svåra att 
förutspå och skydda sig emot. 

 
Inom lång/kort mandatet var det främst 
fondens exponering mot fastighetsbolag och 
preferensaktier som tyngde; där en stor del 
av nedgången härrörde från K2A och NP3. 
Redan under Covid-kraschen var preferens-
aktier betydligt mer exponerade för 
marknadsrörelser än vad många tidigare trott, 
vilket gjort att fonden de senaste åren sålt de 
flesta preferensaktierna, med undantag från 
de två ovannämnda. Fonden har sedan 
månadsskiftet fortsatt minska exponeringen 
mot fastighetssektorn. 

 
Bland de positiva bidragsgivarna under 
månaden var fondens korta positioner i 
allmänhet och i Cary Group i synnerhet, där 
positionen stängdes en vecka innan dess att 
budet på bolaget tillkännagavs.  
 
Det marknadsneutrala mandatet 
utvecklades starkt under månaden och gav 
ett positivt resultatbidrag om 0,8 procent. 
 
Räntemandatet bidrog även den negativt 
under månaden till följd av fortsatt stigande 
korträntor. 
 
Derivatmandatet utvecklades som väntat 
väldigt starkt under månaden till följd av de 
kraftiga kursfall vi såg på börserna.  
 
Arbetet med att balansera portföljen har 
fortsatt i syfte att klara av de snabba 
svängningarna i marknaden samtidigt som 
vikterna minskas i de större och mer volatila 
innehaven. Detta för att inte bli starkt 
påverkade av enskilda innehav.  
 
Slutligen vill vi tacka för ert fortsatta 
förtroende och önskar er en härlig semester. 

 
  

 

 
 
 

 

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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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 -2,40 -5,25 -4,0       -15.3 

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

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

-3.95% -15.27% -15.27% -13.03% -1.28% 3.47% 2.63% 10.40% 10.07% 10.07% 8.02% 6.96% 6.46% 5.28%

-0.03% -0.21% -0.21% -0.32% -0.24% -0.31% -0.47% 0.09% 0.10% 0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.09%

-1.12% -9.09% -9.09% -8.67% -5.25% -3.55% -1.09% 8.00% 6.56% 6.56% 5.13% 3.92% 3.79% 3.29%

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 30 juni 
2022 uppgick beloppet till 0.74 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 30 juni 2022.

Stable Return Stable Return

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

aug 2017 aug 2018 aug 2019 aug 2020 aug 2021

Nordic Cross Stable Return (I-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

0%

5%

10%

15%

20%

25%

aug 2017 aug 2018 aug 2019 aug 2020 aug 2021

Nordic Cross Stable Return (I-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

-18%

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

aug 2017 aug 2018 aug 2019 aug 2020 aug 2021

Nordic Cross Stable Return (I-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond
-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

aug 2017 aug 2018 aug 2019 aug 2020 aug 2021

OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

aug 2017 aug 2018 aug 2019 aug 2020 aug 2021

-3.95%
-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

JAFDOAJAFDOAJAFDOAJAFDOAJAFDOA

202220212020201920182017

Nordic Cross Stable Return (I-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond

10.40%

0%

5%

10%

15%

20%

JAFDOAJAFDOAJAFDOAJAFDOAJAFDOA

202220212020201920182017

Nordic Cross Stable Return (I-klass) OMRX T-Bill 90 Days OMRX T-Bond



LU1587859866 • NAV 112.30 • 30 juni 2022  

Utveckling Volatilitet

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

-3.98% -15.36% -15.36% -13.21% -1.48% 3.28% 2.42% 10.39% 10.08% 10.08% 8.04% 6.97% 6.48% 5.30%

-0.03% -0.21% -0.21% -0.32% -0.24% -0.31% -0.47% 0.09% 0.10% 0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.09%

-1.12% -9.09% -9.09% -8.67% -5.25% -3.55% -1.09% 8.00% 6.56% 6.56% 5.13% 3.92% 3.79% 3.29%

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 30 juni 
2022 uppgick beloppet till 0.74 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 30 juni 2022.
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