
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 94,70
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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%
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OMRX
T-bill+1,8%

Annualiserad avkastning, % 5,9% 2,4%
Ackumulerad avkastning, % 25,8% 9,9%
Standardavvikelse, % 6,6% 0,2%
Sharpe-kvot 0,81 -
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Första halva av december blev mycket turbulent. En faktor som bidrog till detta var att ECB denna gång inte överträffade 
marknadens förväntningar på ytterligare lättnader. Federal Reserve höjde sin styrränta för första gången på nio år, vilket 
ledde till en viss nervositet. För svensk del drevs kurserna denna gång upp i god tid före PPM-flödena, vilket gjorde att 
köptrycket uteblev när väl flödena kom. Oljepriset fortsatte att falla, vilket visserligen är positivt för konsumenter och 
andra köpare av olja, men samtidigt ledde till ökad press på oljeproducerande länder och ett latent säljtryck för att täcka 
de ökande budgetunderskotten. High yield-obligationer utvecklades mycket svagt under usel likviditet, vilket gjorde att 
flera fonder stängdes för uttag eller lades ned. 

Våra timingindikatorer försvagades överlag under månaden, och i synnerhet gällde detta för aktier och 
företagsobligationer. Fonden drog därför upp andelen kortfristiga ränteplaceringar jämfört med föregående månad.

/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.


