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Förvaltarkommentar halvårsredogörelse 2017 
 

Inledning 

 

Carlsson Norén Macro Fund (”Fonden”) är en specialfond enligt lagen om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av Carlsson 

Norén Asset Management AB (”Fondbolaget”). Förvaltningen av Fonden syftar till att skapa 

absolutavkastning från såväl långa som korta positioner huvudsakligen på räntemarknaderna i 

Sverige, Tyskland, Norge, USA och Storbritannien. Placeringar sker med högt ställda krav på 

kreditvärdighet och likviditet med svenska kronor som basvaluta. Fondens likvida medel 

placeras i obligationer som till viss del används som säkerhet för den börsclearade 

derivathandeln. 

 

Förvaltarkommentar 

 

Det har inte varit någon tydlig trend i räntemarknaden under första halvåret. Året började med 

stigande räntor men redan under februari fick vi en kraftig rekyl ner igen. Anledningen var 

oro inför de kommande valen i Europa. Det var framförallt det franska valet och ifall Marine 

Le Pen skulle vinna som skapade oro. Le Pen hade som vallöfte att Frankrike skulle lämna 

eurosamarbetet utifall  hon skulle bli president. 

 

Fram tills mitten på juni var tyska räntor relativt oförändrade sedan årets början. Per den sista 

juni var räntorna upp 20-25 räntepunkter. Anledningen var att Draghi börjat antyda att ifall 

återhämtningen fortsätter kan det bli aktuellt med mindre stimulanser framöver. Dilemmat för 

Europa och ECB är att euron har stärkts kraftigt under året, nästan 10 % mot dollarn. ECB 

låtsas ju att inflationen är anledningen till deras köp av obligationer och att styrräntan ligger 

på minusränta, men den riktiga anledningen är ju problemen i Sydeuropa. Det sista Italien, 

Spanien, Portugal mm behöver är ju en starkare valuta. 

 

Riksbanken med Ingves förlängde QE-programmet på sitt möte i april. Banken kommer nu att 

fortsätta köpa obligationer även andra halvåret, i motsats till tidigare besked att de skulle sluta 

efter första halvåret 2017. Riksbanken är som en skuggdirektion till ECB. Trots den starka 

svenska konjunkturen och inflationstal runt 2 % låter det inte på Ingves som direktionen är 

beredda att börja minska sina stimulanser innan ECB eventuellt gör det. Svenska 2-års räntor 

är oförändrade och 10-års räntor är upp ca 10 räntepunkter sen årets början. 

 

I USA har FED ledamöter agerat ungefär som de sade i början av året. De har höjt räntan två 

gånger, i mars och i juni. Fed funds ligger nu i intervallet 1-1,25 % och de planerar att höja 

räntan en gång till under 2017. Det har varit mer fokus på vad Yellen och FED har för planer 

om QT. Quantitative Tightening är motsatsen till QE och innebär krympande balansräkningar. 

Fed har sagt att de planerar att börja med QT under hösten 2017. Det borde vara negativt för 

långa amerikanska räntor, men sedan årets början har amerikanska 10-års räntor gått ner med 

ca 15 räntepunkter. 

 

När det gäller Donald Trump, har det varit relativt rörigt hela året. Många i hans närhet har 

fått sparken eller slutat självmant, och det är oklart om han egentligen fått igenom ett enda 

förslag sedan han tillträdde som president. Han har inte fått det stöd han behöver från sina 



 

 

egna i det republikanska partiet för att kunna rösta igenom åtgärder vare sig i 

representanthuset eller i senaten. 

 

Fondens utveckling första halvåret 

 

Fonden har stigit med 2,19 % efter avgifter per den sista juni. Statsskuldskuldväxelindex har 

sjunkit med 0,38 %. 

 

Fonden har haft en relativt stabil utveckling under årets första sex månader. Det har inte varit 

någon tydlig trend i räntemarknaden utan det har snarare varit en miljö där räntorna 

rangehandlat. 

 

Vi har tjänat pengar på både ränteuppgångar och räntenedgångar under året. Positioner för 

ränterörelser har primärt tagits i längre räntor i Sverige, Tyskland och USA. 

                                                                                                                                                             

Fondens medel har varit investerade i bostadsobligationer. Sen början av juni har nu fonden 

en negativ exponering mot bostadsobligationer då vi sålt 5-åriga bostadsterminer och köpt 5-

åriga statsterminer. 

 

Fonden har tjänat pengar på att erhålla svenska fras mot motsvarande tyska. Det har erbjudits 

bra möjligheter att göra den här typen av affärer då vi fått höga svenska inflationstal som fått 

svenska räntor att handla upp. Då Riksbanken varit tydliga med att inte agera innan ECB har 

rörelsen rekylerat tillbaka. Vi har även varit aktiva i att handla lutningen på svenska 

fraskurvan som bidragit positivt till fondens utveckling. 

 

Andra positiva bidrag har varit spreadhandel mellan amerikanska och tyska 10 årsräntor. 

Även positioner för högre engelska 10-årsräntor har gett positiv utveckling. 

 

Förvaltarna har haft och har kvar mindre positioner för högre räntor i norska fras vilket 

bidragit negativt.  

 

Fonden har även haft positioner för högre korträntor i USA. Positionen togs i eurodollar 

futures vilken inte utvecklades som planerat då tedspreadarna gått ihop kraftigt i USA. 

Positionen är stängd och påverkade inte resultatet nämnvärt. 

 

Förvaltarna är övertygade om att det kommer fortsätta erbjudas bra möjligheter att tjäna 

pengar under andra halvåret 2017. Volatiliteten borde komma upp, om vi får se en start på QT 

från USA. ECB kommer troligtvis komma med besked efter sommaren, om hur deras 

eventuella tapering kommer se ut. Riksbanken kommer att följa efter och under hösten får vi 

reda på vem som blir riksbankchef, det vore bra med lite förändring.  

 

 



 

 

 

Balansräkning 2017-06-30 
 

Tillgångar Not 2017-06-30 2016-12-31

Överlåtbara värdepapper 1 752 722 722 845 311 744

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 1 4 909 152 290 755

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 757 631 874 845 602 500

Bankmedel och övriga likvida medel 1 139 743 875 109 062 954

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 0 5

Övriga tillgångar 3 6 094 736 138 366

Summa tillgångar 903 470 485 954 803 825

Skulder

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 -3 328 578 0

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde -3 328 578 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 -1 806 006 -831 423

Övriga skulder 5 -52 843 708 -2 273 918

Summa skulder -57 978 292 -3 105 341

Fondförmögenhet 

Fondförmögenhet 845 492 192 951 698 484

Poster inom linjen

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 56 820 989 32 558 087  
 

 



 

 

 

Noter till balansräkning 
 
Not 1 2017-06-30 2016-12-31

Se Fondens innehav och positioner för specifikation av finansiella instrument 

Not 2

Upplupen ränteintäkt 0 5

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 5

Not 3

Fondlikvidfordran 6 094 736 138 366

Summa övriga tillgångar 6 094 736 138 366

Not 4

Förvaltararvode -1 723 910 -791 598

Depåavgift -82 096 -39 765

Upplupen övertrassränta -60

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -1 806 006 -831 423

Not 5

Fondlikvidskuld -52 843 708 -2 273 918

Summa övriga skulder -52 843 708 -2 273 918  
 

 



 

 

 

Fondens innehav och positioner per 2017-06-30 
 
Instrumentnamn Volym Uppl. Ränta Värd.kurs Värd.ränta Valutaslag Marknadsvärde 

(lokal)

Markn.värde 

SEK

Andel av fond-

förmögenheten %

Stadshypotek 1582 250 000 000 4 895 833 105,92 -0,1646 SEK 269 700 833 269 700 833 31,90

Spintab obl 20201216(189) 250 000 000 1 347 222 102,77 0,1957 SEK 258 277 222 258 277 222 30,55

SCBC 140 200 000 000 6 266 667 109,24 -0,1570 SEK 224 744 667 224 744 667 26,58

752 722 722 89,03

Stadshypotekstermin 5 år SEP-17 (STH5YU7) -500 000 000 125,27 0,8210 SEK 0 0 0,00

Statsobligationstermin 5 år Sep-17 ( SGB5YU7) 500 000 000 129,80 0,0340 SEK 0 0 0,00

Gilt Future Sep 17 -100 -4 125,57 2,8205 GBP 446 841 4 909 152 0,58

4 909 152 0,58

Eurex- EUR Bund Sep 17 80 4 161,87 -0,5106 EUR -345 324 -3 328 578 -0,39

OM NOKFRA SEP 18 10 000 000 000 0,27 1,0550 NOK 0 0 0,00

-3 328 578 -0,39

Upplupen SEB Fee SEK SEK -76 503 -76 503 -0,01

Upplupen SEB Fee NOK NOK -5 547 -5 593 0,00

Upplupet rörligt förvaltararvode SEK -1 048 102 -1 048 102 -0,12

Upplupet förvaltararvode  SEK -675 808 -675 808 -0,08

-1 806 006 -0,21

Säkerhetskonto CN Macro OM - SEK SEK 33 768 974 33 768 974 3,99

Säkerhetskonto CN Macro OM - NOK NOK -1 737 747 -1 751 910 -0,21

Likvidkonto CN Macro -NOK 2 NOK 9 227 9 303 0,00

CN Futureskonto CHF CHF 14 109 124 263 0,01

Likvidkonto CN Macro - GBP GBP 19 294 211 972 0,03

Likvidkonto CN Macro - SEK SEK 54 785 179 54 785 179 6,48

Likvidkonto CN Macro - EUR EUR 158 790 1 530 577 0,18

Likvidkont CN Macro-USD USD 440 094 3 716 991 0,44

Likvidkonto CN Macro - NOK NOK -61 144 -61 642 -0,01

Likvidkonto CN Macro Future-SEK SEK 644 235 644 235 0,08

Likvidkonto CN Macro Future EUR EUR -119 -1 147 0,00

Likvidkonto CN Macro Fund OM SEK 16 809 16 809 0,00

Likvidkonto CN Macro - GBP Future GBP -8 -83 0,00

CN Futureskonto USD USD 164 1 382 0,00

92 994 903 11,00

845 492 192 100,00

Marknadsvärde 

(SEK)

Andel av fond-

förmögenheten %

752 722 722 89,03

1 580 574 0,19

0 0,00

754 303 296 89,21

Volym Marknadsvärde 

(SEK)

-500 000 000 0

500 000 000 0

-100 4 909 152

80 -3 328 578

(b) Derivat (på reglerad marknad) som hänför sig 

till räntesatser:

10 000 000 000 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Likvidkonton

Specifikation av innehav och positioner i fonden i enlighet med FFFS 2013:9 §29

(1) Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

(2) Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

(7) Övriga finansiella instrument

Kategorisering av derivat för innehav och positioner i fonden i enlighet med FFFS 2013:9 §31:33

(a) Derivat (på reglerad marknad) som har som underliggande tillgångar:

likvida finansiella tillgångar som utgörs av överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar

   Statsobligationstermin 5 år Sep-17 ( SGB5YU7)

   Stadshypotekstermin 5 år SEP-17 (STH5YU7)

   Gilt Future Sep 17

   Eurex- EUR Bund Sep 17

   OM NOKFRA SEP 18

Fondförmögenhet

 
 

 



 

 

 

Redovisningsprinciper 
 

Halvårsredogörelsen är upprättad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 

lagen om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa 

investeringsfonder 2013:10, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder 2013:9 

samt följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga. 

 

De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, 

varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas 

dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna 

enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva 

grunder. 

 


