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MÅNADSKOMMENTAR – AUGUSTI 2022 
NCAM BALANSERAD  

ENERGIKRIS OCH HÖGA ELPRISER 
DOMINERADE NYHETSFLÖDET  
 
Andelsvärdet för andelsklass I steg under 
augusti med 0,2 procent och har därmed haft en 
sammanlagd värdeutveckling på -12,1 procent 
under 2022. En stark amerikansk dollar och en 
stark euro mot den svenska kronan hade en 
positiv inverkan på fondens innehav av aktier 
noterade i dessa valutor. Riksgälden spädde på 
det negativa sentimentet kring den svenska 
kronan genom att avveckla en position som 
bidrog till en starkare krona. 

 
Tros lägre oljepriser lamslår energikrisen Europa 
till följd av stigande gaspriser. Strypta 
gasleveranser från Ryssland sätter press både 
på företag och privatkonsumenter inför 
stundande vinter. Marknadsräntor steg i takt 
med höga inflationstal. Tioåriga statsobligationer 
i USA och Sverige steg med 50 baspunkter till 
3,2 respektive 1,87 procent. Avkastnings-
kurvorna i USA och Sverige är nu negativa, 
vilket historiskt brukar medföra en lägre 
tillväxttakt eller recession de kommande 6-9 
månaderna. 
 
Annars var det amerikanska centralbanksmötet i 
Jackson Hole månadens stora dragplåster. 
Budskapet från Fedchefen Powell var att 
räntehöjningarna kommer att fortsätta och att 
det kommer att dröja innan räntan sänks. 
Aktiemarknaden tolkade uttalandet negativt och 
sålde av rejält efter presskommunikén. 
Marknadens prissättning för den amerikanska 
styrräntan ligger runt 3,75 procent i början på 
2023 (jämfört med 2,5 procent i slutet av 
augusti). Vi förväntar oss höjningar av styrräntan 
i september från ECB, Fed och den svenska 
Riksbanken på i storleksordningen 50-75 
baspunkter. 
 
Den primära risken ligger alltjämt i att inflationen 
biter sig fast högre och längre än vad som ligger 

i dagens prognoser. Den höga inflationen och 
de snabba höjningarna av styrräntan får en 
negativ inverkan på de ekonomiska utsikterna. 
Hushållen drabbas av fallande realinkomster, 
stigande priser och fördubblade räntekostnader 
samtidigt som förmögenheter minskar när 
börsen och egnahemspriser sjunker.  
 
Företagen brottas fortfarande med störningar i 
leveranskedjor och komponentbrist samt nu 
även en väsentligt högre energikostnad. Det 
känns därför rimligt att såväl ekonomisk tillväxt 
på makronivå som bolagsvinster på mikronivå 
kommer att ha motvind ett tag framöver. Det 
mesta tyder på en fortsatt skakig börs med stora 
svängningar. Centralbankerna kommunikation 
kring inflation, inflationsförväntningar samt hur 
detta kommer att avspegla sig i nivån på 
styrräntor kommer att vara av avgörande 
betydelse för hur sentimentet kring riskfyllda 
tillgångar utvecklas fram till årsskiftet.  
 
Svenska aktier mätt som SIXPRX sjönk med 7,2 
procent i juli och har därmed en sammanlagd 
negativ värdeutveckling i år på 25 procent. MSCI 
World (i lokal valuta) sjönk med 4,3 procent 
under månaden. OMRX T-Bond, som mäter 
värdeutvecklingen på långa svenska 
statsobligationer sjönk med 3,2 procent och har 
därmed gått ner med 10 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 

155,52 
152,31 

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. 

http://www.nordiccross.com/
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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% 0,2%     -12,1% 

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.  

http://www.nordiccross.com/
http://www.nordiccross.com/

