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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 mars 2018 var RPM Evolving CTA Fund (E-R SEK) upp 0.6% trots 
svåra marknadsförhållanden. På de fi nansiella marknaderna fanns 
inga trender att profi tera från, dessa trender återfanns dock till viss 
del på råvarumarknaden. Trendföljande samt kortsiktiga strategier 
 uppvisade blandade resultat medan våra fundamentala förvaltare 
skapade positiv avkastning.

Mars dominerades av ökad oro kring ett eventuellt handelskrig  mellan 
USA och resten av världen (speciellt Kina). Till följd av detta såg vi 
en fortsatt volatil marknadsmiljö under månaden. Globala  aktieindex 
ändrade riktning efter februaris återhämtning och sjönk kraftigt, 
VIX volatilitetsindex spikade upp och  statsobligationspriserna steg 
 efter att Trump-administrationen avslöjat sina planer på en 25% 
 tariff på upp till 60 miljarder USD på årlig basis på import från 
Kina. På  valutamarknaden rörde sig den amerikanska dollarn i ett 
smalt band efter att Fed meddelat att man höjer styrräntan med 
0.25%, men att man bara ser två räntehöjningar till under året som 
det mest  sannolika scenariot. Detta samtidigt som ECB och Mr. 
Draghi  dämpade  förväntningarna om en nertrappning av stödköpen. 
På  råvarumarknaden såg vi däremot trender; råoljan steg under 
månaden och nådde tillfälligt drygt 70USD/fat, då globala produ-
center signalerade att de fortsätter begränsa utbudet fram till 2019. 
Även Kakao steg kraftigt då efterfrågan ökat samtidigt som det varit 
produktionsproblem i Väst Afrika.

Utblick: Även efter den senaste korrigeringen på den  amerikanska 
 aktiemarknaden fortsätter ekonomin sin återhämtning i stort. I  Europa 
har dock utsikterna dämpats något och Citigroups Surprise index är i 
negativt territorium. Då marknaderna nu återigen famlar efter signaler 
om vilken riktning den ska ta så har trenderna minskat drastiskt i alla 
sektorer. Våra indikatorer är fortsatt neutrala och vi behåller därför 
risken i fonden och vår CTA-allokering kring långsiktiga medelnivåer.   
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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% 0.6% 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

LIGHT CRUDE L 0.58%

BUND FUT 6% L 0.42%

EURIBOR 3M L 0.37%

BRENT CRUDE L 0.30%

COCOA L 0.30%

HANG SENG K -0.17%

US 5YR NTES K -0.23%

CAD 10 YR BOND K -0.24%

US 10YR NTE L -0.25%

E-MINI S&P L -0.35%

CTA AVKASTNING (MÅNAD)
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AVKASTNING PER SUB-STRATEGI 

Trendföljande förvaltare (“TF”): Trendföljare hade blandad  avkastning 
då vinster från energi- och jordbruksprodukter helt eller delvis 
 utraderades av förluster i obligationer och aktier. Förvaltare med 
stor råvaruexponering hade därför bättre avkastning under månaden 
än mer traditionella CTAs. TF1, TF2, TF3 och TF4 slutade alla upp i 
mars. TF5 var oförändrade då vinster från obligationer utjämnades 
av  förluster i jordbruksvaror. TF6 var ner med förluster från främst 
aktieindex. 

Diversifi erade förvaltare (“ST” och “VIX”): Båda kortsiktiga  förvaltarna 
var ner i mars. ST1 förlorade på obligationer och valutor medan i 
ST2 fall var förlusterna i obligationer större än vinsterna från 
 valutamarknaden. Våra två VIX-förvaltare hade blandat resultat då 
VIX1 var svagt upp medan VIX2 var ner.

Fundamentala förvaltare (“FT”):  Våra fundamentala förvaltare hade 
positive avkastning i mars. FT1 var upp med vinster från obligationer, 
FT2 tjänade främst på energi. Vår nya förvaltare FT3 startade med en 
positiv månad med vinster från metaller och aktieindex. 

ALLOKERING VID MÅNADSSKIFTET

STÖRSTA POSITIONER (VaR) VID MÅNADSSKIFTET

Kontrakt Lång/Kort VaR

LIGHT CRUDE L 0.36%

E-MINI S&P L 0.29%

CFE VIX L 0.26%

BRENT CRUDE L 0.20%

BRIT POUND L 0.13%

Japanese Yen L 0.13%

BUND FUT 6% L 0.12%

USD/SEK L 0.12%

EURIBOR 3M L 0.11%

COCOA L 0.10%

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”


