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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 december 2016 var RPM Evolving CTA Fund (E-I SEK) upp 5.3% 
främst till följd av att det sk. Trump-rallyt och en mer än väntat hökak-
tig Federal Reserve skapade gynnsamma marknadsförhållanden.

Det sk. Trump-rallyt fortsatte under månaden. Aktiemarknader-
na, särskilt i USA, fortsatte sina uppgångar på förhoppningar om 
fi  nanspolitiska stimulanser och på förväntningar om att Trumps 
 annonserade avregleringar skall påskynda den amerikanska 
ekonomins tillväxt. Vidare bidrog lättnaden över att den italienska 
folkomröstningen passerade utan något större drama på marknad-
erna samt  uppgången i oljepriserna efter OPEC: s beslutade 
 produktionsbegränsningar. Till detta kom den traditionella medvinden 
för aktiemarknaderna i december som lyfte de amerikanska börserna 
till nya rekordnivåer. Vad avser centralbankspolitik, var  ECB:s  senaste 
beslut, att förlänga men ej utöka QE, något av en överraskning och 
Bank of J apans beslut att lämna räntepolitken oförändrad stod i skarp 
kontrast till en  mycket mer hökaktig Fed som ökade  a me rikanska 
 lånekostnader med  ytterligare 25bps (förväntat) men som också höjde 
sina r änteprognoser för första gången på två år (oväntat) från två till 
tre ökningar 2017. Följdaktligen klättrade den amerikanska dollarn till 
fl erårstoppar mot sina större motparter, medan  obligationspriser och 
ädelmetaller kom under press.

Utblick: Den globala ekonomiska utsikterna fortsätter att  förbättras. 
Ur ett cykliskt perspektiv har aktiviteten återhämtat sig under andra 
halvan av året. När det gäller centralbankspolicies, verkar  vägen 
framåt lite klarare nu också. Med detta sagt, har RPMs mått på 
marknadstrender ökat betydligt de senaste månaderna och har nu 
gått in i något mindre gynnsam territorium. Dessutom har indikatorn 
för sk. Coordinated Market Selloffs  brutit igen sina varningsnivåer. Till 
följd av detta minskades portföljriskerna till långsiktigt g enomsnittliga 
nivåer före den ofta ganska illikvida jul- och nyårsperioden.
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RPM Evolving CTA Fund E (SEK) Barclay BTOP 50 Index
MSCI World Total Return Gross Index

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

2016 7.5% 4.8% -2.3% -2.0% -2.2% 5.1% 2.8% -3.3% -3.0% -5.6% -2.9% 5.3% 3.1%

2015 9.7% -2.8% 2.9% -8.1% -1.9% -3.7% 3.5% -4.3% 3.5% -2.2% 5.5% -4.9% -4.4%

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

Source: RPM Risk & Portfolio Management AB

AVKASTNING PER SEKTOR VID MÅNADSSKIFTET
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TOPP 5 - VINST/FÖRLUST POSITIONER (MÅNAD)

Kontrakt Lång/Kort Bidrag till fonden

CBT DJ MINI ($5) L 0.58%

DAX INDEX L 0.46%

S&P/MIB L 0.39%

AEX FUT L 0.36%

US T BONDS K 0.36%

FTSE CHINA A50 L -0.19%

PALLADIUM L -0.21%

NATURAL GAS L -0.26%

USD/JPY K -0.32%

HG COPPER L -0.32%

CTA AVKASTNING (MÅNAD)
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AVKASTNING PER SUB-STRATEGI 

I princip alla RPMs trendföljande förvaltare (“TF”) hade positiva 
 resultat som en följd av rallyt i aktiemarknaderna, den fortsatta ut-
försäljningen av obligationer och dollarns styrka. Dessutom kunde 
TF3 tjäna på den snabba uppgången i oljepriser. TF5 avslutade 
månaden i negativt territorium då vinster i ränte- och valutamarknader 
mer än upphävdes av förluster i råvaror.

RPMs korttidsförvaltare (“ST”) hade blandade resultat. ST3 var 
 negativ medan både ST1 och ST2 (stängd i mitten av månaden) steg 
på grund av förluster respektive vinster i aktier. 

Båda RPMs fundamentala förvaltare (“FT”) hade positiva resultat. FT2 
drog nytta av den fortsatta utförsäljningen i obligationer samt  prisrallyt 
i olja medan FT1 tjänade på aktieindex och fallande volatilitet.

ALLOKERING VID MÅNADSSKIFTET

STÖRSTA POSITIONER (VaR) VID MÅNADSSKIFTET

Kontrakt Lång/Kort VaR

BOBL FUT 6% L 0.22%

SCHATZ 6% L 0.20%

HG COPPER L 0.13%

NYM RBOB GAS L 0.13%

BRENT CRUDE L 0.13%

ICE US MiRU2K L 0.13%

USD/SEK L 0.12%

DAX INDEX L 0.11%

NO 2 HT OIL L 0.10%

BUND FUT 6% L 0.09%

Trend
68%

Kortsiktiga
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Fundamentala
23%
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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.

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)

Legalt namn European SICAV Alliance 
RPM Evolving CTA Fund
Andelsklass EI (SEK)

Legalt säte Luxemburg

ISIN-kod LU0396591157

Bloomberg-kod ESODIEI LX (Equity)

NAV-sättning / handel Dagligen

Minsta Investering 5 000 000 SEK

Minsta tilläggsinvestering 100 000 SEK

Förvaltningsavgift* 1.0%

Prestationsbaserad avgift* 5.0%

Förvaringsinstitut Caceis Bank Luxemburg

Revisor KPMG Luxemburg

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 13 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
CTA Intelligence European Performance Award 2016: 
“Best Multi-manager fund”


