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INTRODUKTION
”Evolving CTAs” betecknar förvaltare som har lämnat start- och 
 etableringsfasen men ännu ej nått en storlek och ålder som  begränsar 
deras frihetsgrader. De har normalt en avkastningshistorik på minst 
två år men sällan mer än sju år och förvaltar ett kapital på mellan 30 
– 1500 miljoner USD (beroende på sub-strategi). Denna period har 
historiskt varit den mest attraktiva i ett risk/avkastningsperspektiv. 
Fondens och RPMs  ambition är att tidigt identifi era, utvärdera och 
aktivt allokera till sådana Evolving CTAs som bedöms ha potentialen 
att utgöra nästa generations marknadsledare.

MÅNADSKOMMENTAR
I februari 2017 var RPM Evolving CTA Fund (E-R SEK)  upp 5.0% då de 
positiva trenderna återvände i aktiemarknaderna och förnyad politisk 
oro  i euroområdet drev obligationsräntorna lägre. I princip alla 
 trendföljare avslutade månaden med positiva siffror. När det gäller de 
 diversifi erande strategierna, uppvisade de fundamentala förvaltarna 
positivt resultat, medan de kortsiktiga strategierna var negativa på 
månaden.

Februari 2017 dominerades av aktier. Starka ekonomiska rapporter 
radades upp under månaden, ledda av ett lyft på 0.6% i a merikanska 
konsumentpriser - den största månatliga infl ationsökningen på 
nästan fyra år - och stegrande spekulationer om att Fed kan höja 
räntan så snart som i mars, hjälpte till att driva upp globala a ktieindex 
till nya rekordnivåer. I ränte- och valutamarknaderna var trenderna 
mindre  uttalade men mot slutet av månaden gjorde förnyad politisk 
oro i  Grekland, det kommande franska valet och oro för den  brittiska 
ekonomin att obligationsräntorna drevs ner ytterligare,  särskilt i 
 Europa. Den amerikanska dollarn steg gentemot de fl esta av sina 
större  motparter. I råvaror, förblev energipriserna intervallbundna 
medan guldpriset steg då investerarnas tro på tillväxt bleknade något.

Utblick: Den globala ekonomin förbättras i en imponerande takt. 
Till exempel har den senaste raden av amerikanska statistik som 
 husmarknaden, konsumtion, ledande indikatorer, arbetslöshet 
och konsumentpriser kommit in över förväntan. Följdaktligen har 
marknadstrenderna återvänt. Men, de nuvarande trenderna är 
nästan  uteslutande drivna av rallyt på aktiemarknaderna. Därför 
har r iskkoncentrationen ökat och därmer portföljriskerna till något 
över genomsnittliga nivåer. Dessutom har vårt aggregerade mått 
på marknadstrender, MDI, förblivit i ingenmansland. Med tanke på 
den nuvarande lönsamma, men ensidiga marknadsmiljön, behåller vi 
fördelningen i stort men ökar  upp allokeringen till förvaltare med 
diversifi erande positioner där så är möjligt.
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Barclay BTOP 50 Index MSCI World Total Return Gross Index

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

2017 -6.5% 5.0% -1.9%

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

BOBL FUT 6% L 0.89%

CBT DJ MINI ($5) L 0.80%

NASD E-MINI L 0.70%

E-MINI S&P L 0.62%

SCHATZ 6% L 0.62%

SOYBEANS L -0.20%

MEXICAN PSO S -0.22%

US T BONDS L -0.27%

BRENT CRUDE L -0.44%

LIGHT CRUDE L -0.59%

CTA AVKASTNING (MÅNAD)
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Med undantag för TF5, uppvisade alla RPMs trendföljande förvaltare  
(TF) positivt resultat. De drog främst nytta av det förnyade rallyt i  aktier. 
TF1 hade bäst avkastning med ytterligare vinster i  euroobligationer. 
De så kallade hybrid-trendföljarna TF3 och TF4 kunde utnyttja andra 
möjligheter i mindre marknader såsom ädelmetaller och spannmål. 
Endast TF5 var negativ på månaden med förluster i obligationer och 
energi som uppvägde vinsterna i aktier.

RPM kortsiktiga förvaltare (ST) var negativa på månaden. ST2 hade 
förluster i främst energimarknaderna. ST1 klarade sig lite bättre med 
vinster i råvaror som motverkades av förluster från obligationer och 
valutor.

Båda RPMs fundamentala förvaltare (FT) var positiva på månaden där 
FT2 tjänade på obligationsmarknaderna och FT1 genererade positiv 
avkastning i valutor och aktier.

ALLOKERING VID MÅNADSSKIFTET

STÖRSTA POSITIONER (VaR) VID MÅNADSSKIFTET

Kontrakt Lång/Kort VaR

BOBL FUT 6% L 0.33%

NASD E-MINI L 0.29%

CBT DJ MINI ($5) L 0.25%

E-MINI S&P L 0.23%

BUND FUT 6% L 0.20%

HG COPPER L 0.17%

DAX INDEX L 0.16%

LONG GILT L 0.15%

SCHATZ 6% L 0.15%

ICE US MiRU2K L 0.11%

Trend
71%

Kortsiktiga
3%

Fundamentala
26%
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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 ob-
servationen att yngre förvaltningsföretag med ett förhållandevis litet 
kapital under förvaltning i genomsnitt levererar en högre riskjusterad 
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 ka-
pital till dem. Fonden kan vid var tid förväntas utnyttja ca 10 förvaltare 
med kompletterande egenskaper som möjliggör en god diversifi 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 verk-
samt inom alternativa investeringar sedan 1993. Vi är reglerade av 
Finansinspektionen som AIFM (förvaltare av Alternativa Investerings-
fonder) och är medlem i Alternative Investment Management Associa-
tion (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 2 
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”


