
MÅNADSKOMMENTAR

RPM EVOLVING CTA FUND E-R (SEK)
Feb 2018.

INTRODUKTION
Fonden fokuserar på ”Evolving CTAs”, dvs CTAs som har lämnat 
start- och  etableringsfasen men ännu ej nått en storlek och ålder 
som  begränsar deras frihetsgrader. Fondens och RPMs  ambition är 
att  tidigt identifi era, utvärdera och aktivt allokera till sådana E volving 
CTAs som bedöms ha potentialen att utgöra nästa generations 
marknadsledare.

MÅNADSKOMMENTAR
I februari 2018 var RPM Evolving CTA Fund (E-R SEK) ner 9.1% efter 
ett brutalt aktiefall i början av månaden då volatiliteten spikade upp 
till nivåer vi inte sett sedan mitten på 2015. Med några få undantag 
var avkastningen negativ hos förvaltare och sub-strategier.

Förra månaden började med en smäll som fi ck marknaden att vakna 
till. Under månadens första sju dagar störtdök aktier efter att starka 
arbetsmarknadssiffror från USA fi ck marknaden att spekulera om Fed 
kommer höja räntan mer aggressivt än förväntat. S&P 500 hade sin 
sämsta dag sedan september 2016. Paniken på aktiemarknaden 
spred sig omedelbart till andra marknader och fi ck trender att  vända 
hastigt och kraftigt. Den 2a och 5e februari skedde så kallade 
 ”Coordinated Market Sell-offs” (CoMaSe), enligt RPMs defi nition. 
 Detta är den första CoMaSe sedan december 2015 och första  gången 
vi sett en CoMaSe två dagar efter varandra. Förutom  aktiefallet 
 stärktes den amerikanska dollarn kraftigt samtidigt som råvaror som 
kvoteras i US-dollar, tex koppar och olja, föll kraftigt. Men det som fi ck 
mest uppmärksamhet var att VIX spikade upp till 37.3, vilket är långt 
över sitt långsiktiga medel och på en nivå vi inte sett sedan augusti 
2015. Detta fi ck till följd att ett antal så kallade inverterade VIX ETFs, 
som XIV och SVXY, som tjänar på fallande  volatilitet, kollapsade och 
likviderades efter förödande förluster. Resten av månaden blev rela-
tivt lugn med olja och aktier som delvis återhämtade sig och VIX som 
föll tillbaka under sin genomsnittsnivå kring 20.

Utblick: Även om ekonomin i stort fortfarande ser stark ut, i varje 
fall i USA, så är alla tillväxttrender förutom i obligationsmarknaden 
helt borta. Efter att volatilitet och korrelationer spikat till nivåer vi 
inte sett på fl era år har våra förvaltare reducerat sina positioner och 
portföljrisken har därmed kommit ner ordentligt. Förra månadens 
risknerdragning föll ut väl, och våra indikatorer är nu på neutrala 
nivåer igen, vilket indikerar en risknivå i linje med långsiktiga nivåer. Vi 
har därför ökat upp risken något och ombalanserat mot trendföljande 
strategier inför mars månad.
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RPM Evolving CTA Fund E-I (SEK) RPM Evolving CTA Fund E-R (SEK)
Barclay BTOP 50 Index MSCI World Total Return Gross

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ÅR

2018 13.1% -9.1% 2.8%

2017 -6.5% 5.0% -1.9% -1.2% -1.2% -6.8% 2.0% 0.7% -4.1% 6.7% -1.7% -0.4% -10.0%

2016 7.2% 4.3% -2.2% -2.0% -2.3% 5.0% 2.6% -3.2% -3.0% -5.5% -2.9% 5.1% 2.4%

2015 9.7% -2.8% 2.9% -8.1% -1.0% -3.9% 3.5% -4.3% 3.4% -2.2% 5.5% -4.7% -4.3%

2014 -4.5% 1.2% -5.0% -0.5% 2.5% 1.5% -1.7% 6.9% 6.3% -4.2% 9.6% 2.7% 14.4%

2013 0.3% -0.7% -2.0% -0.5% 2.1% 4.0% 0.0% 3.2%

AVKASTNING FRÅN FONDSTART*

AVKASTNING PER SEKTOR VID MÅNADSSKIFTET
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* Startdatum för RPM Evolving CTA Fund andelsklass ER (SEK) är den 19 maj 2015. Data innan detta datum hänför sig till RPM Evolving 
CTA Fund andelsklass E-I (SEK) som startade i juni 2013. Avkastning före 19 maj 2015 speglar alltså inte en faktisk investering i RPM 
Evolving CTA Fund andelsklass E-R (SEK) utan skall endast användas som ett estimat.
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TOPP 5 - VINST/FÖRLUST POSITIONER (MÅNAD)

Kontrakt Lång/Kort Bidrag till fonden

USD/SEK L 0.59%

US T BONDS K 0.38%

USD/JPY K 0.33%

3-MTH EURO$ K 0.32%

USD/CAD L 0.31%

LIGHT CRUDE L -0.64%

NASD E-MINI L -0.86%

CBT DJ MINI ($5) L -1.17%

HANG SENG L -1.18%

E-MINI S&P L -1.43%

CTA AVKASTNING (MÅNAD)
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AVKASTNING PER SUB-STRATEGI 

Trendföljande förvaltare (“TF”): Med undantag för TF1 som lyckades 
justera sina aktiepositioner under aktiefallet så var trendföljare ner 
kraftigt med förluster från främst aktier och energi. 

Diversifi erade förvaltare (“ST” och “VIX”): Kortsiktiga förvaltare var 
också ner i februari. ST1 var svagt ner då vinster från energi och 
 obligationer nästan kompenserade för förluster i aktier och  metaller. 
ST2 och ST3 var ner med förluster från aktiemarknaden. Givet 
den volatilitetsökning vi såg i början av månaden så klarade våra 
 VIX-förvaltare sig relativt bra, VIX1 slutade månaden kring nollan 
 medan VIX2 var svagt ner. 

Fundamentala förvaltare (“FT”):  Fundamentala förvaltare hade 
 blandad avkastning. FT1 var upp efter att vinster från valutor mer än 
kompenserade för förluster från aktier. FT2 var ner med förluster i 
energi och aktier. 

ALLOKERING VID MÅNADSSKIFTET

STÖRSTA POSITIONER (VaR) VID MÅNADSSKIFTET

Kontrakt Lång/Kort VaR

CFE VIX L 1.11%

E-MINI S&P L 0.44%

Japanese Yen L 0.17%

USD/SEK L 0.15%

BRIT POUND L 0.13%

CBT DJ MINI ($5) L 0.12%

EURO FX L 0.11%

LIGHT CRUDE L 0.11%

USD/CAD L 0.08%

CANADIAN DL L 0.07%

VIX
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VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i fonden bör noggrant läsa fondens faktablad, 
propsekt och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument fi nns tillgängliga på RPMs hemsida, www.rpmfonder.
se.

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Startdatum för RPM Evolving CTA Fund andelsklass ER är den 19 maj 2015. Eventuell data innan detta datum hänför sig till RPM Evolving 
CTA Fund andelsklass E-I som startade i juni 2013. Avkastning före 19 maj 2015 speglar alltså inte en faktisk investering i RPM Evolving 
CTA Fund andelsklass E-R (SEK) utan skall endast användas som ett estimat.

RPM Evolving CTA Fund är en prisbelönt fond som baseras på 
 observationen att yngre förvaltningsföretag med ett förhållandevis litet 
kapital under förvaltning i genomsnitt levererar en högre r iskjusterad 
avkastning än sina större och mer välkända branschkollegor.

Fondens ambition är att tidigt identifi era sådana CTAs som bedöms 
ha förutsättningar att bli nästa generations branschledare,  genomföra 
en omfattande utvärdering och slutligen allokera en del av  fondens 
 kapital till dem. Fonden kan vid var tid förväntas utnyttja ca 10 
 förvaltare med kompletterande egenskaper som möjliggör en god 
d iversifi ering.

Förvaltningen domineras av trendföljare som har visat en god förmåga 
att leverera Crisis Alpha i tider av utdragna börsfall och fi nansiell oro. 
Dessa förvaltare balanseras av kortsiktiga förvaltare och några som 
drivs av fundamentala faktorer. Detta för att öka fondens  diversifi ering. 

Alla förvaltare är systematiska och modelldrivna.

RPM EVOLVING CTA FUND (SICAV)RPM

RPM Risk & Portfolio Management AB är ett svenskt företag 
 verksamt inom alternativa investeringar sedan 1993. Vi är 
reglerade av F inansinspektionen som AIFM (förvaltare av  Alternativa 
I nvesteringsfonder) och är medlem i Alternative Investment 
 M a nagement A ssociation (AIMA). 

Fram till för några år sedan har RPM huvudsakligen varit verksam som 
leverantör av förvaltnings- och riskhanteringstjänster till större banker 
och andra fi nansiella institutioner i främst Europa, Japan och USA. 
Bland företagets kunder märks ett fl ertal ledande investmentbanker 
och mäklarhus som marknadsför investeringsprodukter baserade på 
RPMs förvaltning. Sedan 2015 är några av RPMs fonder tillgängliga 
även för privatinvesterare i Sverige.

RPM har 15 anställda i Sverige och representation i ytterligare sju 
länder. Totalt kapital under förvaltning och rådgivning uppgår till ca 
1.8 miljarder USD.

KONTAKTA OSS:

RPM Risk & Portfolio Management AB
Brahegatan 2
114 37 Stockholm, Sweden
Webb: www.rpmfonder.se
Tel: +46 8 440 69 00
Fax: +46 8 440 69 01

UTMÄRKELSER OCH PRISER

Hedge Funds Review European FoHFs Awards 2013  
“Most Innovative European FoHF”

*Vänligen se prospektet för mer information om avgifter

Legalt Namn European SICAV Alliance 
RPM Evolving CTA Fund
Andelsklass ER (SEK)

Legalt säte Luxemburg

ISIN-kod LU1193396774

Bloombergkod ESODIER LX (Equity)

NAV-sättning / handel Dagligen

Minsta investering SEK 1 000

Tilläggsinvestering SEK 100   

Förvaltningsavgift* 1.2%

Prestationsbaserad avgift* 5.0%

Förvaringsinstitut Caceis Bank Luxemburg

Revisor KPMG Luxemburg

CTA Intelligence European Performance Award 2016: 
“Best Multi-manager fund”


