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Förvaltarkommentar halvårsredogörelse 2018 
 

Inledning 

 

Fonden Carlsson Norén Aktiv Allokering (”Fonden”) bygger på kvantitativ makroanalys. 

Fonden baserar sin tillgångsallokering på egenutvecklade så kallade timingindikatorer, som i 

sin tur baseras på historiska samband mellan makroekonomiska och finansiella data och de 

olika tillgångsslagens utveckling. Den grundläggande investeringsfilosofin är att fonden skall 

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. Fonden 

investerar primärt i indexterminer, börshandlade fonder och andra indexnära instrument med 

god likviditet. Ränteinstrument som ingår i portföljen ska ha en god kreditvärdighet, och 

fonden ska hedga eventuell utländsk valutaexponering. 

 

Förvaltarkommentar 

 

Under det första halvåret 2018 fick vi se en viss avmattning av konjunkturutsikterna, och 

bland annat europeiska inköpschefsindex sjönk från historiskt höga nivåer. Donald Trump 

införde importtullar på stål och aluminium för att skydda amerikanska arbetstillfällen, vilket 

ledde till motåtgärder från bl.a. EU och Kina. 

 

Under februari steg helt plötsligt volatilitetsindexet VIX dramatiskt, vilket fick till följd att 

flera fonder som konsekvent sålt volatilitet (vilket länge varit en lönsam strategi) drabbades 

av mycket stora förluster och fick läggas ner. Denna ”volatilitetskrasch” smittade av sig på 

Stockholmsbörsen som på kort tid sjönk ca 10%.  

 

Fed höjde styrräntan ytterligare två steg, och amerikanska långräntor följde med uppåt. 

Riksbanken låg däremot kvar med sin minusränta trots att både KPI och KPIF överskred 

riktmärket 2%, vilket gjorde att svenska statsobligationer handlades till negativa räntor långt 

ut på kurvan. 

 

Oron för landrisk blossade upp vid ett par tillfällen under halvåret, inte minst när det gäller 

Italien och sedermera Turkiet. Även kreditspreadarna för företagsobligationer rörde sig 

successivt uppåt. 

 

Svensk bomarknad var fortsatt svag, i synnerhet i Stockholmsområdet där priserna sjönk runt 

8% i årstakt, och nyproduktionen av bostäder drabbades påtagligt. 

 

OMRX T-Bill avkastade -0,4% under perioden januari-juni medan  OMRX T-Bond steg med 

1,8%. På grund av stigande amerikanska räntor och vidgade kreditspreadar sjönk Dow Jones 

Corporate Bond index med 3,6%. På Stockholmsbörsen utvecklades återigen småbolag något 

bättre än stora bolag – CSX steg med 6,4% inklusive utdelningar och OMXS30 med 2,4%. 

För utländska investerare blev dock bilden en helt annan - den svaga kronan gjorde att 

OMXS30 omräknat i dollar faktiskt sjönk med 6,4%. 

 

Fonden avkastade -0,87% under halvåret. Allokeringsmodellen hade en hög aktieexponering i 

början av året vilket initialt var mycket positivt för avkastningen; däremot hängde modellen 

inte med i de stora svängningarna kring ”volatilitetskraschen” vilket gav ett par 



 

 

minusmånader. Därefter gav aktieexponeringen ett positivt bidrag till Fondens avkastning. 

Den negativa räntenivån bidrog negativt under perioden, medan undervikten i 

företagsobligationer gynnade Fonden.  

 

Aktieallokeringen var i genomsnitt något högre än den neutrala positionen (ca 51% jämfört 

med 40%), och varierade under halvåret mellan ca 28% och 76%. Den 30 juni hade Fonden 

följande allokering: 49% aktier, 12% bostadsobligationer med längre löptider, 16% 

företagsobligationer och 23% korta räntor. 

 

Fondens allokeringsmodell bygger på historiska samband mellan de finansiella marknadernas 

utveckling och en lång rad parametrar, och den fungerar därför i allmänhet bäst under 

perioder med tydliga och uthålliga trender. Vi verkar nu röra oss bort från den trendlösa och 

volatila utvecklingen som präglade årets inledning vilket innebär att förutsättningarna återigen 

bedöms bli bättre för allokeringsmodellen. I ett längre perspektiv bedömer vi dock att 

finansiella placeringar i allmänhet kommer att ge lägre potentiell avkastning än historiskt, 

bl.a. på grund av den mogna konjunkturcykeln, behovet av skuldsanering i världsekonomin, 

de pressade räntenivåerna och de förhållandevis höga värderingarna på både ränte- och 

aktiemarknaden. 

 

 
 



 

 

 

Balansräkning 2018-06-30 
 

 

Tillgångar Not 2018-06-30 2017-12-31

Överlåtbara värdepapper 1 27 848 377 31 402 625

Fondandelar 1 9 403 963 4 977 509

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 37 252 340 36 380 134

Bankmedel och övriga likvida medel 1 0 5 541 650

Övriga tillgångar 2 346 500 0

Summa tillgångar 37 598 840 41 921 784

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 -34 637 -36 174

Övriga skulder 4 -451 -229 069

Summa skulder -35 088 -265 243

Fondförmögenhet 

Fondförmögenhet 37 563 752 41 656 541

Poster inom linjen

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 371 810 1 034 347
 



 

 

 

Noter till balansräkning 
 

 

Not 1

Se Fondens innehav och positioner för specifikation av finansiella instrument 

Not 2 2018-06-30 2017-12-31

Fondlikvidfordran 346 500

Summa övriga tillgångar 346 500 0

Not 3 2018-06-30 2017-12-31

Förvaltningsarvode -33 806 -34 755

Depåavgift -832 -1 419

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -34 637 -36 174

Not 4 2018-06-30 2017-12-31

Fondlikvidskuld -451 -229 069

Summa övriga skulder -451 -229 069  
 

 



 

 

 

Fondens innehav och positioner per 2018-06-30 
 

 
Överlåtbara värdepapper-Obligationer

Instrumentnamn Volym Uppl. Ränta Värd.kurs Värd.ränta Valutaslag Marknadsvärde (lokal) Markn.värde SEK % av portföljen

Spintab 187 6 000 000 175 625 100,91 -0,3975 SEK 6 230 465 6 230 465 15,37

Stadshypotek 1581 6 000 000 95 500 101,64 -0,4770 SEK 6 193 900 6 193 900 15,28

Stadshypotek 1586 4 000 000 139 500 117,07 0,4151 SEK 4 822 380 4 822 380 11,90

SCBC 139 7 000 000 148 556 102,11 -0,4654 SEK 7 295 906 7 295 906 18,00

Länsförsäkringar Hypotek 513 3 000 000 76 917 107,63 -0,1889 SEK 3 305 727 3 305 727 8,16

27 848 377 68,70

Fondandelar

Instrumentnamn Volym Uppl. Ränta Värd.kurs Värd.ränta Valutaslag Marknadsvärde (lokal) Markn.värde SEK % av portföljen

SEB Corporate Bond SEK-LUX ACK 374 644 17,34 SEK 6 497 454 6 497 454 16,03

Ethos Aktiefond 176 001 16,51 SEK 2 906 509 2 906 509 7,17

9 403 963 23,20

Övriga derivatinstrument  

Instrumentnamn Volym Värd.kurs Värd.ränta Valutaslag Marknadsvärde (lokal) Markn.värde SEK % av portföljen

OMX Futures 180720 110 1561,00 SEK 0 0 0,00

0 0,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Instrumentnamn Volym Värd.kurs Värd.ränta Valutaslag Marknadsvärde (lokal) Markn.värde SEK % av portföljen

Upplupet förvaltararvode -33 806 SEK -33 806 -33 806 -0,08

Upplupen SEB Clearing Fee SEK -832 SEK -832 -832 0,00

-34 637 -0,09

Likvidkonton

 Valutaslag Marknadsvärde (lokal) Marknadsvärde SEK % av portföljen

Aktiv Allokering SEK SEK 2 612 152 2 612 152 6,44

Säkerhetskonto Aktiv Allokering OM - SEK SEK 705 738 705 738 1,74

3 317 890 8,19

Fondförmögenhet 40 535 593 100,00

Marknadsvärde SEK % av portföljen

27 848 377 68,70

9 403 963 23,20

37 252 340 91,90

Volym Marknadvärde % av portföljen

Derivat (på reglerad marknad) som har underliggande tillgångar:

- Finansiella index

   OMX Futures 180720 110 0 0,00

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

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

 
 

 



 

 

 

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. 

 


