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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 maj 2018 var RPM Evolving CTA Fund (E-R SEK) ner 1.0% då trender 
i obligationer, aktier och energier vände kraftigt under andra halvan av 
månaden. Avkastningen mellan sektorer och förvaltare var blandad, 
dock stack de kortsiktiga sub-strategierna ut på uppsidan.

Förra månaden vände i stort sett alla sektorer, men främst 
 obligationer, aktier och olja. Under de första tre veckorna  tickade 
marknaderna  generellt uppåt i takt med att amerikanska räntor 
nådde högre nivåer än på fl era år och den amerikanska dollarn 
 apprecierade gentemot de fl esta större valutor. Aktier drogs med 
 uppåt på  grund av lättnader i handelsspänningarna mellan USA 
och Kina och  spekulationer om att Fed kan komma att anta en mer 
 aggressiv politik till följd av en starkare detaljhandel. Vändningen kom 
den fjärde veckan i månaden då  president Trump beslutade att ställa 
in toppmötet med Nordkorea samt hotade med att, för nationens 
säkerhet, införa i mporttullar på bilindustrin. Följden blev att marknad-
erna skakades kraftigt. VIX:en spikade, indexen backade starkt och 
 efterfrågan på säkra  tillgångar sänkte räntorna till betydligt lägre 
nivåer. Vid månadsskiftet  reverserades dollarn mot euron efter att det 
 nyvalda italienska  populistpartiet  tillfälligt tog tillbaka sitt bud om en 
 koalitionsregering. I råvarusektorn ökade först energipriserna starkt 
efter USA:s utträde ur Iranavtalet för att sedan falla lika kraftigt på 
grund av nyheten att OPEC och Ryssland vill öka sin produktion för att 
kompensera för den förlorade försörjningen från Iran (och Venezuela). 
I  metallsektorn gjorde pratet om ett aggressivare Fed att guldpriserna 
föll. På  råvarumarknaderna svängde sojabönpriserna kraftigt under 
 handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. 

Utblick: Den globala tillväxten visar tecken på att sakta ner, och 
 makroekonomiska data är fortfarande blandad. Efter månadens 
 vändningar har marknadstrenderna - återigen - fallit tillbaka till 
 ingenmansland. Våra indikatorer är fortsatt neutrala och föreslår 
 ingen större riskjustering. Vi har därför anpassat portföljriskerna och 
allokeringarna till långsiktiga nivåer. 
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RPM Evolving CTA Fund E (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% 0.6% 1.0% -1.0% 3.4%

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

BUND FUT 6% L 1.62%

BOBL FUT 6% L 1.24%

SCHATZ 6% L 0.88%

EURO FX K 0.77%

COTTON NO 2 L 0.45%

EURO STXX50 L -0.47%

CAD 10 YR BOND K -0.51%

MEXICAN PSO L -0.54%

SILVER 5000 K -0.57%

LIGHT CRUDE L -0.96%

CTA AVKASTNING (MÅNAD)
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AVKASTNING PER SUB-STRATEGI 

Trendföljande förvaltare (“TF”): TF1 var upp på grund av att vinster 
i energier och råvaror vägde upp förlusterna i obligationer. TF2 var 
 oförändrad då vinster i energier balanserades av förluster i valutor 
och  obligationer. TF3 och TF4 avslutade månaden negativt då båda 
 förvaltarnas vinster i räntor togs ut av förluster i valutor och metaller. 
Även TF5 var ner men på grund av att förluster i aktier överskuggade 
vinster i FX. TF6 var ner på grund av förluster i energier.

Diversifi erade förvaltare (“ST” och “VIX”): Angående diversifi erande 
strategier hade de två kortsiktiga förvaltarna positiva resultat. ST1 
hade en stark månad med vinster i obligationer och valutor. ST2 
var också upp då vinster i obligationer uppvägde förluster i aktier. 
 VIX-förvaltarna hade blandad avkastning med VIX1 som slutade 
månaden positivt medan VIX2 var ner

Fundamentala förvaltare (“FT”): FT1 var oförändrad med vinst i räntor 
och förluster i aktier. FT2 var ner, då vinster i obligationer togs ut av 
förluster i aktier. FT3 var också ner då vinster i energier tyngdes av 
förluster i råvaror. 

ALLOKERING VID MÅNADSSKIFTET

STÖRSTA POSITIONER (VaR) VID MÅNADSSKIFTET

Kontrakt Lång/Kort VaR

BUND FUT 6% L 0.46%

BOBL FUT 6% L 0.36%

FTSE INDEX L 0.31%

SCHATZ 6% L 0.22%

USD/SEK L 0.20%

NO 2 HT OIL L 0.17%

DAX INDEX L 0.17%

EURIBOR 3M L 0.16%

BRENT CRUDE L 0.15%

EURO STXX50 L 0.14%
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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”


