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RISKAPTITEN ÅTERVÄNDER TROTS 
RISK FÖR RECESSION 
 
Andelsvärdet för andelsklass I steg under juli 
med 1,9 procent och har därmed haft en 
sammanlagd värdeutveckling på -12,3 procent 
under 2022. Fondens aktieexponering bidrog till 
det positiva resultatet. En starkare svensk krona 
hade en negativ inverkan på fondens utländska 
innehav. 

 
Efter ett historiskt svagt första halvår på 
världens aktiemarknader tilltog riskaptiten rejält 
under juli. Trots sjunkande BNP i USA för andra 
kvartalet i rad, tillsammans med 
inköpschefsindex som pekar på 
recessionsnivåer, stängde aktiemarknaden 
starkt. Med ett positivt tolkningsföreträde skulle 
den svagare ekonomiska utvecklingen kunna 
leda till en kortare och mindre aggressiv 
räntehöjningscykel från Fed, vilket marknaden 
verkar ha tagit till sig. Inflationsförväntningarna 
har kommit ner och marknadsräntorna sjönk 
över lag. Den 10-åriga statsobligationen föll med 
drygt 30 baspunkter till 1,35 procent i Sverige 
och 2,65 procent i USA. Fed höjde som väntat 
styrräntan med 0,75 procentenheter och 
bedömer nu att styrräntan ligger på en neutral 
nivå. Detta innebär att de kommer att agera på 
inkommande data inför nästa möte i september. 
Marknadens prissättning för den amerikanska 
styrräntan ligger runt 3,25 procent vid årsskiftet.  
Europeiska Centralbanken passade också på att 
höja styrräntan till 0,5 procent med motiveringen 
att inflationsrisken har ökat.   

 
Den primära risken 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 att driva ekonomin 
in i recession, om vi inte redan är där. Även 
Europa har stora utmaningar i form av fortsatt 
hög inflation och en osäker energiförsörjning 
inför kommande vinter. Vinstutvecklingen 
framgent är extremt osäker till följd av vikande 
efterfrågan från konsument, höga 
insatskostnader och en komponentbrist som 
biter sig fast. Det vi har sett ännu så länge är att 
kvartalsrapporterna för det andra kvartalet har 
hållit upp relativt väl när cirka hälften av bolagen 
i S&P 500 har rapporterat. 
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX steg med 
12,16 procent i juli och har därmed en 
sammanlagd negativ värdeutveckling i år på 
19,2 procent. MSCI World (i lokal valuta) steg 
med 7,9 procent under månaden. OMRX T-
Bond, som mäter värdeutvecklingen på långa 
svenska statsobligationer, steg med 2,2 procent 
och har därmed gått ner med 7 procent i år. 
  
Fonden håller en exponering på 52 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 

155,18 
151,98 

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% -4,5% 1,9%      -12,3% 
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.  
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