


Carlsson Norén Aktiv Allokering
• Allokeringsfond med mål att ge en aktieliknande avkastning 

men till väsentligt lägre risk
• Ren tillgångsallokering mellan indexnära instrument; 

väldiversifierade och med god kreditkvalitet
• Baseras på en kvantitativ modell som bygger på historiska 

samband mellan ett hundratal olika parametrar och 
tillgångsslagens förväntade avkastning

• Inspirerad av det framgångsrika arbetssätt som förvaltaren 
använt under många år i bl.a. det allmänna pensionssystemet
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Aktier

Kort ränta

Lång ränta

Företagsobligationer



• Aktiv Allokering är en fond skapad för investerare med behov av en 
avkastning som över tiden väsentligt överstiger riskfria räntan men som 
inte vill riskera mer än maximalt 10-15% av kapitalet.

• Fonden investerar i tillgångsslag med en positiv förväntad riskpremie, men 
parerar marknadsrörelser genom att aktivt omallokera kapitalet mellan 
tillgångsslagen på ett objektivt och systematiskt sätt.

• Genom detta arbetssätt strävar fonden efter att ha betydligt högre 
deltagandegrad under uppgångsfaser än nedgångsfaser, vilket gör att 
fonden över tiden kan ge en aktieliknande avkastning men till väsentligt 
lägre risk.

Affärsidé
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Avkastning sedan start *
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Helår

2012 4,1% 4,0% -0,7% -0,5% 0,5% -1,1% 2,4% -0,7% 1,2% -1,1% 1,0% 0,7% 10,2%

2013 2,3% 2,1% 0,4% 0,3% 0,0% -3,8% 3,4% -1,7% 2,9% 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% -0,9% 0,2% 0,3% 0,8% -2,1% 2,0% 1,2% 0,6% 0,1% 0,9% 1,2% 0,3%

2017 0,7% 1,5% 2,2% 2,3% 1,0% -1,7% -2,0% -0,3% 2,9% 6,9%

Jan 2012 – Sep 2017

Årlig avkastning 5,3%

Standardavvikelse 6,3%
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* Fonden startade februari 2015. Äldre siffror avser förvaltning i annan regi, omräknat till fondens avgiftsstruktur.



Mål och filosofi

Avkastningsmål Positiv avkastning
>> benchmark

Riskprofil 4 (skala 1-7)
Mål för Sharpe-kvot >1

Målen mäts netto efter förvaltningskostnader, courtage etc.

Riskprofil enligt fondens faktablad (1= låg risk, 7 = hög risk).

Sharpe-kvot är ett mått för riskjusterad avkastning och beräknas som (avkastning – riskfri ränta)/standardavvikelse.

Som benchmark används OMRX T-bill + 1,8% per år.
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Filosofi jämfört med ”traditionell” förvaltning
Absolut

• Avkastning och risk mäts i absoluta tal, ”i kronor och ören”

Relativt

• Avkastning och risk mäts i relativa tal, i relation till ett index eller 
annat benchmark, oavsett om detta index stiger eller sjunker

Kort

• Målsättning att varje kalenderår ge en god absolut avkastning
• Detta uppnås genom en serie kortare positioner - modellen 

ombalanseras konsekvent en gång varje vecka

Lång

• Huvudsakligen lång tidshorisont på investeringarna, typiskt 3-5 
år och längre. Ju mindre bolag och ju sämre likviditet desto 
längre tidshorisont

God

• Mycket god. Alla instrument kan köpas eller avyttras på en dag

Blandad

• Blandad. Stora likvida bolag kan handlas över dagen medan 
småbolagsaktier kan ta månader att köpa eller sälja

Objektiv

• Objektiv analys som baseras på makroekonomiska och 
finansiella data

Subjektiv

• Förvaltarens bedömning av makro- och branschförutsättningar, 
samt av de enskilda bolagen

Mycket hög

• Mycket höga frihetsgrader. Exempelvis Aktiv 40 kan variera 
mellan 0% och 100% i alla tillgångsslag

Låg

• Oftast små avvikelser kring ett index

Indexinstrument

• Likvida, kostnadseffektiva indexinstrument i fyra olika tillgångsslag

Enskilda värdepapper

• Enskilda aktier och andra värdepapper, i storleksordningen 
50-100 instrument och uppåt

Riskpremier och timingförmåga

• Utnyttja marknadens riskpremier, men bara genom att vara 
investerad vid rätt tillfälle – under uppgångsfaser

• Det avgörande för avkastningen är modellens timingförmåga

Marknadens utveckling

• Större delen av avkastningen (normalt 80% och uppåt) bestäms 
av de underliggande marknadernas utveckling. Resterande del är 
beroende av förvaltarens skicklighet

Tankesätt kring 
avkastning och 
risk

Tidshorisont

Likviditet

Typ av analys

Aktivitet

Typ av 
instrument

Vad skapar 
avkastningen?

C&N Aktiv Allokering ”Traditionell”



Placeringar och mandat

• Portföljerna innehåller följande tillgångsslag:

– Korta räntor (växlar och liknande, bankkonto)
– Långa räntor (stats-/bostadsobligationer)
– Företagsobligationer, endast investment grade
– Aktier

• ”Long only” – fonden kan inte ha korta (negativa) 
positioner

• Investeringar sker primärt i terminer, indexfonder, 
ETF:er och liknande indexinstrument. 

• Investeringar sker ej i enskilda aktier; fonden kan 
dock inneha enskilda stats- eller bostadsobligationer 
och statsskuldväxlar

• Ingen valutaexponering

Aktier
Korta 
räntor

Långa 
räntor

Företags-
obligation

Neutral 
allokering

40% 20% 20% 20%

Min 0% 0% 0% 0%

Max 100% 100% 100% 100%
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Risk management

• Risktagande dimensionerat för maximalt värdetapp 10-15% 

• Endast instrument med mycket god likviditet

• Väldiversifierade indexinstrument

• Mycket god kreditkvalitet – endast investment grade och till största delen AAA

• Endast långa positioner, ingen hävstång

• Eventuell valutarisk hedgas bort

• Automatisk anpassning av positionernas storlek beroende på performance
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Historisk real avkastning och risk 1927-2016
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* Beräknat av SEB på 10 000 möjliga portföljer 1927-2016 med månatlig rebalansering



Möjligt framtidsscenario för long only-investerare
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Break even för realavkastningen om inflation = 1%

- Lägre realränta

- Lägre räntespreadar och riskpremier

+ Lägre inflationsrisk

Kommer att krävas aktieexponering 

för att få en positiv real avkastning 

(till priset av en betydande risk)



Avkastningsprofil – möjligt framtidsscenario
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Riskprofil jämfört med aktiemarknaden *
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* Beräknat på veckodata. Siffror för Aktiv Allokering baseras på modellportföljen.



Genomsnittlig exponering
under större upp- och nedgångsperioder *

13

* Siffror 1997-2011 baseras på simuleringar



Metodik för allokering
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Konstant strategisk 
exponering

Periodisk 
rebalansering

Genom att använda en 
neutral exponering på 
40/20/20/20 och att 

återställa exponeringen varje 
vecka säljer fonden tillgångar 
som stigit i värde och köper 

tillgångar som sjunkit i värde.

Fungerar bäst vid volatila 
tradingmarknader, och sämst 

vid trendande marknader.

”Contrarian”

Fonden går emot marknaden 
vid extremlägen, exempelvis 

övervikt vid extremt hög 
volatilitet eller undervikt vid 

extremt övervärderad 
marknad

Fungerar bäst för parametrar 
som tydligt pendlar mellan 
två olika nivåer, och sämst 

om helt nya situationer skulle 
uppstå.

”Momentum”

Fonden ligger exponerad mot 
en trend ända tills den 

vänder, exempelvis övervikt 
vid stärkta konjunktur-

signaler eller undervikt vid 
stigande kreditspreadar

Fungerar bäst vid tydliga och 
uthålliga trender. Historiskt 
den allokeringsmetod som 

fungerat bäst. Fungerar 
dåligt vid otydliga och snabbt 

svängande trender.

Metod Agerande För-/nackdelar



Analysmodellen Timingindikatorn
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Makrodatabas

• Modellen använder ett drygt hundratal 
dataserier från Macrobond och 
Bloomberg, ”parametrar”.

• Parametrarna består av makrodata, 
finansiella data, surveys etc.

Signaler

• Baserat på historiska samband 
genereras köp- och säljsignaler 
för de olika tillgångsslagen.

• Signaler genereras dels för 
parametrarnas trend, dels för 
deras avvikelse från normalläget.

Timingindikatorer

• Signalerna viktas efter 
relevans.

• Relevansen justeras 
efterhand så att mer 
relevanta signaler viktas upp 
och vice versa.

Allokering

• En algoritm 
genererar en 
tillgångsallokering 
som verkställs en 
gång per vecka.

• Processen är helt 
objektiv, och 
”självlärande”.



Exempel på parametrar och signaler
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Signaler (Timingindikatorn för aktier)
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Tillgångsallokering sedan fondstart
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Summering

• En ränteportfölj kommer givet nuvarande ränteläge inte att kunna ge en positiv 
realavkastning i framtiden. Aktier har bättre förutsättningar, dock till priset av en 
betydande risk.

• Aktiv Allokering erbjuder en möjlighet att hantera denna risk genom att vara med 
under uppgångar och rädda en stor del av kapitalet i nedgångar. Fondens 
placeringsinriktning gör att det inte finns några dolda risker i form av likviditet, 
kreditrisk eller valutarisk.

• Fonden använder en väl beprövad metodik och allokeringsmodell, som använts under 
lång tid i institutionell förvaltning, diskretionär förvaltning och fondförvaltning med 
gott resultat över tiden.

• Den systematiska, självlärande investeringsprocessen gör att allokeringsbesluten alltid 
fattas objektivt och oberoende av mänsklig psykologi, och successivt anpassar sig till 
ändrade förutsättningar på marknaden.
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Fondfakta Carlsson Norén Aktiv Allokering

Fondens namn

Risk

Startdatum

Teckning/inlösen

Förvaltningsarvode

Prestationsbaserat ersättning

Benchmark

Insättnings-/uttagsavgift

Minsta insättning

Förvaringsinstitut

Revisor

Tillsynsmyndighet

Fondadministration

Hemsida

Carlsson Norén Aktiv Allokering

Medel

1/1/2015

Månatlig

1%

20% över benchmark, HWM

OMRX T-bill + 1,8% per år

0%

100 000kr (10 000kr via Nordnet)

SEB

Ernst & Young

Finansinspektionen

Wahlstedt Sageryd

www.carlssonnoren.se
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Fondbolaget

Fondbolag Carlsson Norén Asset Management AB, Organisationsnummer 556726-4238

Fondbolagets säte Göteborg

Revisor Stefan Kylebäck, Ernst&Young

Regelansvarig Fredrik Lanneborn, Advokaterna Liman och Partners

Internrevision Per Gunterberg, KPMG

Klagomålsansvarig Styrelsens ordförande; Jacob Testor

Styrelse Claes Berglund, Fredrik Carlsson, Magnus Hansson, Martin Norén, Bo Rydlinger

och Jacob Testor (ordf.)

Tillsynsmyndighet Finansinspektionen

Fondbolagets tillstånd Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet 
den 7 december 2007



Modellens bakgrund

Förvaltningsmodellen har rötter tillbaka sedan 2003, då Magnus 
Dahlgren och Stefan Holmgren utvecklade en unik filosofi och 
metodik för absolutavkastande förvaltning genom förvaltarval och 
tillgångsallokering som användes för att förvalta Sjätte AP-fondens  
stora likviditetsportfölj.

Den framgångsrika förvaltningen ledde till att Magnus och Stefan 
under 2012 valde att starta det oberoende analysföretaget Chelys 
Kapitalförvaltning, och skapade en helt automatiserad, kvantitativ 
allokeringsmodell med liknande filosofi och metodik. Analysen såldes 
främst till privatpersoner och företag i private banking-segmentet.

Från och med sommaren 2014 bedrivs Chelys analysverksamhet 
under Carlsson Norén Asset Management.
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Magnus Dahlgren

Förvaltare och analytiker, Carlsson & Norén Asset Management, 2014-
Partner StensVreta Kapitalförvaltning och Chelys Kapitalförvaltning, 2012 - 2014
Investeringsansvarig Fondinvesteringar, samt analyschef, Sjätte AP-fonden, 2011 - 2012
Portföljförvaltare, Extern Förvaltning, Andra AP-fonden, 2010 - 2011
Förvaltningschef Kapitalförvaltningen och portföljansvarig, Sjätte AP-fonden, 2003 - 2010
Aktie- och makroanalytiker, förvaltare, Kapitalförvaltningen, Sjätte AP-fonden, 1998 - 2002
Kreditanalytiker, SEB Merchant Banking, 1997 – 1998

Magnus Dahlgren anställdes under 2014 för att förvalta fonden Carlsson Norén Aktiv Allokering, och för att ansvara 
för drift och vidareutveckling av allokeringsmodellen som ligger till grund för fonden. Magnus har en bakgrund som 
både civilingenjör och civilekonom, men det finansiella och matematiska intresset tog överhanden vid val av 
yrkesbana varför Magnus arbetat som kredit-, aktie- och makroanalytiker på SEB och Sjätte AP-fonden, förvaltare på 
Sjätte och Andra AP-fonderna, och som delägare och VD i det fristående analysföretaget Chelys Kapitalförvaltning. 
Magnus har skaffat en solid teoretisk förvaltningskompetens genom att som kursetta genomgått Stockholms 
Handelshögskolas diplomutbildning för finansanalytiker. Under tiden på Chelys utvecklade Magnus den 
allokeringsmodell som nu ligger till grund för Carlsson Norén Aktiv Allokering.
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Stefan Holmgren

Rådgivare Carlsson Noren Asset Management AB
Partner StensVreta Kapitalförvaltning och Chelys Kapitalförvaltning (2012-14), 2007 -
Chef Kapitalförvaltningen, Sjätte AP-fonden, 2003 - 2007
CFO och investment manager, Sjätte AP-fonden, 2000 - 2003
Chef Commercial Banking Sverige Market, SEB Merchant Banking, 1999 - 2000
Chef Commercial Banking UK, London, Enskilda Corporate, 1996 – 1999 
Biträdande Regionchef Västsverige, S-E-Banken, 1993 - 1996
Marknadschef Västsverige, S-E-Banken, 1993 - 1994
Bankdirektör och Kontorschef Kungsportsavenyn Göteborg, S-E-Banken, 1991 - 1993
Wallenberginstitutet Stockholm, 1992 - 1993
S-E-Banken Göteborg, 1986 - 1990

Stefan Holmgren är verksam som rådgivare till Carlsson Norén Aktiv Aktiv Allokering. Stefan har juristexamen med 
inriktning på kredit- och utsökningsrätt från Göteborgs Universitet, och gjorde chefskarriär inom SEB i Göteborg, 
London och Stockholm fram till 1999. Stefan anställdes som CFO på Sjätte AP-fonden 2000 och övertog 2003 ansvaret 
som chef för Sjätte AP-fondens Kapitalförvaltning. I början av 2007 startade Stefan ett mindre private equity-bolag, 
StensVreta Kapitalförvaltning AB, och drev ett antal investeringar som investerare, däribland KVD Kvarndammen 
Auktioner AB, Götaverken Miljö AB m fl. År 2012 startades Chelys Kapitalförvaltning tillsammans med Magnus 
Dahlgren som en fortsättning på den förvaltningsfilosofi de byggde upp tillsammans under sin tid på Sjätte AP-
fonden. Stefan är också verksam i flera olika andra verksamheter som biogas och fastigheter. 
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www.carlssonnoren.se



Disclaimer
Fonderna Carlsson Norén Macro Fund och Carlsson Norén Aktiv Allokering (”Fonderna”) förvaltas av Carlsson Norén Asset Management AB (”Carlsson Norén Asset Management”) och är 

specialfonder enligt Lagen om investeringsfonder (2004:46). Fonderna är således inte att betrakta som så kallade UCITS-fond och omfattas inte av UCITS-direktivet. En specialfond får 

därför endast marknadsföras inom Sverige. 

Andelarna i Fonderna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med någon värdepappersrättslig lagstiftning i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon 

annan jurisdiktion än Sverige och får inte erbjudas eller säljas inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller 

försäljning är eller skulle vara olagligt. 

Fonderna riktar sig inte till personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger var och en 

som är intresserad av att investera i Fonderna att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära 

att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Carlsson Norén Asset Management har inget ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med 

sådant lands lag. 

Informationsbroschyren och annan information om Fonderna får inte distribueras till eller i land där sådan distribution eller lämnande av erbjudande att köpa andelar kräver åtgärd enligt 

ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land. Fonderna har inte i något annat land än i Sverige vidtagit några åtgärder för att försäkra att förvärv av fondandelar får ske i enlighet 

med tillämpliga lagar. 

Det finns inga garantier för att en investering i Fonderna inte kan leda till en förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är 

ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Fonderna återfår hela det insatta 

kapitalet. 

Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk 

eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även 

om Carlsson Norén Asset Management och förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Carlsson Norén Asset 

Management eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada.

Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragsgivare som förvaringsinstitutet med tillbehörlig omsorg 

anlitat. Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet svarar ej heller för skada som uppkommer för Fonderna, andelsägare i Fonderna eller annan i anledning av 

förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument.

Föreligger hinder för Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt avtal på grund av omständighet som anges i sjätte stycket i 

detta dokument, ovan, får åtgärden uppskjutas tills dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet inte erlägga 

dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall Carlsson Norén Asset Management eller förvaringsinstitutet betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.

Carlsson Norén Asset Management och förvaringsinstitutets skadeståndsansvar regleras enligt 2 kap. 21 § lagen om investeringsfonder.

Denna information är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av Carlsson Norén Asset Management att förvärva andelar i Fonderna. 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 Fonderna och de risker som är förknippade därmed. 

Tvist eller anspråk rörande Fonderna skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. 
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