
PLACERINGSINRIKTNING

Carlsson Norén Aktiv Allokering är en aktiv allokeringsfond med geografisk inriktning mot Sverige, vars förvaltning bygger på kvantitativ makroanalys. 
Fonden investerar i indexinstrument eller indexnära instrument inom tillgångsslagen aktier, statsobligationer, företagsobligationer, samt korta 
räntebärande instrument med mycket låg risk,  och tar endast långa positioner i intervallet 0-100% av fondförmögenheten. Den grundläggande 
investeringsfilosofin är att fonden ska vara investerad i aktier respektive obligationer så länge den förväntade riskjusterade avkastningen är god och i 
annat fall investera i tillgångar med mycket låg risk. Den neutrala exponeringen är 40% aktier och 20% i korta och långa räntor respektive 
företagsobligationer.
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AVKASTNING OCH NYCKELTAL * ACKUMULERAD VÄRDEUTVECKLING JÄMFÖRT MED BENCHMARK *

MÅNADSAVKASTNING (EFTER FAST OCH PRESTATIONSBASERAT ARVODE) * NAV 90,96
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Statsobligationer

Företagsobligationer

Korta räntor

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2012 4,1% 4,0% -0,7% -0,4% 0,6% -1,0% 2,4% -0,7% 1,2% -1,1% 1,0% 0,7% 10,3%
2013 2,3% 2,1% 0,4% 0,3% 0,0% -3,8% 3,4% -1,7% 3,0% 1,3% 1,2% 0,9% 9,6%
2014 -0,9% 2,6% 0,4% 1,0% 2,1% -1,0% -0,1% 0,7% -0,5% -0,5% 1,7% 0,4% 5,9%
2015 3,7% 3,3% 0,0% -0,7% 0,5% -3,4% +0,7% -2,4% -0,8% 0,9% 1,4% -4,6% -1,8%
2016 -4,0% -4,0%
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Carlsson Norén
Aktiv Allokering

OMRX
T-bill+1,8%

Annualiserad avkastning, % 4,7% 2,4%
Ackumulerad avkastning, % 20,8% 10,0%
Standardavvikelse, % 6,9% 0,2%
Sharpe-kvot 0,61 -
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Det har funnits mycket att oroa sig över de senaste månaderna, exempelvis det kraftiga raset för oljepriset, avmattningen 
av den kinesiska ekonomin och att Federal Reserve inlett sin höjningscykel av styrräntan. En kritisk fråga är hur hög 
potentiell tillväxt världsekonomin egentligen har om man rensar för de enorma penningpolitiska stimulanserna. Många 
aktieindex har nu kommit in i en ”bear market” vilket brukar definieras som 20% nedgång från toppnoteringen, och till 
skillnad från 2015 har vi fått en ordentlig bredd i nedgången, d v s det är inte bara de mest likvida aktierna som har 
drabbats utan även småbolagsaktierna. Även den här månaden har vår aktieindikator försvagats vilket lett till att fonden 
dragit ner aktieandelen ytterligare. Fonden utnyttjade dock det kortsiktigt översålda läget under mitten av månaden för 
att köpa tillbaka en del av indexterminerna. En ljuspunkt hittills i år varit utvecklingen för statsobligationer som haft en 
totalavkastning på hela 2,4%.

/Magnus Dahlgren
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HUR INVESTERA I FONDEN

• Fyll i och signera teckningsanmälan, som kan laddas ner från 
www.carlssonnoren.se.  Skicka undertecknad teckningsanmälan 
tillsammans med kopia på legitimation till fondbolaget.

• Sätt in det tecknade beloppet på fondens konto, angivet på 
teckningsanmälan.

• Fonden kan även tecknas via Nordnet.

KONTAKT

Kontoret Tel   031-280701

Magnus Dahlgren Tel 072-5042030 magnus@carlssonnoren.se

Fredrik Carlsson Tel 0706-929045 fredrik@carlssonnoren.se

Stefan Holmgren Tel 0708-730750 stefan@carlssonnoren.se

Denna information är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av Carlsson Norén Asset Management att förvärva andelar i Fonden. 
Carlsson Norén Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i  Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. 
Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar att göra sin egen bedömning av en investering i Fonden och de risker som är förknippade 
därmed.

* Avkastningssiffran för januari 2015 avser diskretionär förvaltning och därefter 
fonden. Åren 2012-2014 är beräknade som om fonden hade följt Chelys Kapital-
förvaltnings modellportfölj Aktiv 40 och fullt ut replikerat respektive index. 
Avkastningssiffrorna är beräknade efter avgifter och uppskattade 
transaktionskostnader.


