
RPM Evolving CTA Fund utnämnd till årets bästa multi-manager-fond

Den 30 november 2016 erhöll RPM Evolving CTA Fund pris som  årets bästa europeiska  ”Multi-Manager CTA-
fund” av tidskriften CTA Intelligence.

I samband med fondens lansering 2013 utnämndes RPM Evolving CTA Fund till Europas mest innovativa ”Fund-
of-Hedge-Fund” av Hedge Fund Review.

”Vi var glada över att få innovationspriset 2013. Ännu gladare är vi över dagens utmärkelse. Fonden har varit 
igång i drygt tre år och den research som låg bakom lanseringen har nu med framgång prövats i praktiken,” säger 
 Mikael Stenbom, VD, i en kommentar.

Över juryns utvärderingsperiod  1/7 2015 till 30/6 2016, hade fonden en avkastning på 11,6% att jämföra 
med de ledande branschindexens 0,7% - 6,7%. Den starkaste avkastningen inträffade i november 2015 samt i 
januari och juni 2016, då de fl esta aktiebörser var negativa.

RPM Evolving CTA Fund är en terminsförvaltningsfond med säte i Luxemburg som utnyttjar upp till 15 
 terminsförvaltare – sk. CTAs – alla med en egen specialitet. 

Fondens sammansättning  baseras på observationen att CTAs med mycket stort kapital under förvaltning i 
 allmänhet har sin bästa avkastning bakom sig – i vart fall relativt tillgångsklassen i stort.

”Skälet till att en CTA har stort kapital under förvaltning kan förstås bero på skickligt genomförd marknadsföring 
och försäljning, men oftast hänger det samman med att förvaltaren haft en mycket konkurrenskraftig avkastning 
innan de stora kapitalinfl ödena inträffade”. 

RPM Evolving CTA Fund har som uttalad idé att identifi era högkvalitativa CTAs när de är som mest konkurrens-
kraftiga. Detta inträffar i allmänhet förhållandevis tidigt, säg två till åtta år efter företagets start, samt när de 
 förvaltar väsentligen mindre belopp än dagens stora, välkända namn.

Kommentar till den senaste tidens avkastning
Efter årets sju första månader kunde många CTAs skryta med en ovanligt god avkastning och RPM Evolving var 
inget undantag. Men höstmånaderna har varit mycket ogynnsamma för de fl esta, sannolikt som en följd av den 
osäkerhet på marknaderna det amerikanska presidentvalet gav upphov till, och i skrivandes stund har många 
givit tillbaka årets tidigare vinster.

”Att branschen och dess investerare nu genomlidit fyra kalendermånader med en totalt sett negativ avkastning 
är ovanligt – speciellt under hösten som normalt är den starkaste perioden för CTAs – och naturligtvis i hög grad 
tråkigt för de som investerade under eller strax efter sommaren. Avkastningen från terminsförvaltning har genom 
åren emellertid visat cykliska egenskaper och även om vi lika lite som någon annan kan förutspå framtiden,  ser 
vi nu uppmuntrande tecken i form av växande pristrender på fl era marknader”.
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VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte investeringsrådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar 
som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
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