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MÅNADSAVKASTNING

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

2018 4.2% -17.7% 0.2% 2.4% -0.9% 1.0% -11.8%

2017 -0.4% 4.4% -1.9% -1.6% -0.8% -4.9% 0.2% 2.7% -7.1 13.7% -2.9% 3.1% 3.1%

2016 2.7% 6.2% -5.3 -3.9% -2.8% 8.2% 2.7% -3.0% 0.0% -7.2% 2.5% 3.5% 2.3%

* Startdatum för andelsklassen E (SEK) är 5 januari 2016. Avkastningen mellan maj 2008- dec 2015 ovan speglar en investering i Galaxy A (EUR). Denna avkastning speglar alltså inte en 
faktisk investering i Galaxy E (SEK) utan skall endast användas som ett estimat.

ALLOKERING PER MÅNADSSKIFTET

I juni 2018 var RPM Galaxy E (SEK) upp 1.0% i en utmanande 
marknadsmiljö. Finansiella marknader var svårhandlade pga. det 
överskuggande handelskriget, medan valutor och råvaror  uppvisade 
större trendighet.

Under den första halvan av månaden fi ck aktier ett uppsving efter 
 förnyad optimism. Bättre än väntad statistik samt en mer stabil 
politisk situation i Italien överskuggade oron kring Trump’s handelskrig. 
 Oväntade uttalanden från seniora personer hos ECB  signalerade ett 
slut på QE vid årsskiftet, vilket fi ck europeiska räntor samt euron att 
stiga kraftigt. Under den andra halvan av månaden gjorde marknaden 
en helomvändning. Aktiemarknaden föll tillbaka och ”säkra”  tillgångar 
såsom japanska Yen, den amerikanska dollarn samt amerikanska 
statspapper steg kraftigt efter att Mr. Trump hade avslöjat sina tullar 
på importerade varor om 50 miljarder USD, samt hotat med ytterligare 
upptrappning om 200 miljarer USD. Detta fi ck Kina att svara med sina 
egna tullar vilket gjorde marknaderna nervösa. Vidare så  sjönk euron 
tillbaka efter att ECB tillkännagett att det blir en mjuk åtstramning av 
QE och att räntorna inte förväntas höjas i euroområdet förrän andra 
halvan av 2019. I råvarusektorn föll oljan först tillbaka för att sedan 
återhämta sig på uppgifter om att USA kräver importstopp på iransk 
olja. Ang. metaller så sjönk guldet tillbaka pga.  dollarförstärkningen. 
Den råvara som fi ck mest uppmärksamhet under månaden var 
 sojabönor som föll handlöst efter Kinas uttalande om tullar om 50 
miljarder USD på amerikanska  jordbruksprodukter. 

Utblick: Tillståndet för den globala ekonomin är något oklar för 
 tillfället, med motstridiga signaler. T.ex. är  konjunkturcykeldivergensen 
fortfarande hög medan avståndet krymper mellan USA och  Europa 
 gällande utfallet av ekonomisk statistik. Våra indikatorer är  fortfarande 
i ingenmansland och portföljriskerna kring långsiktiga nivåer. Vi gör 
därför endast mindre portföljjusteringar och övervakar marknadsläget 
noggrant.
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RPM FAKTA

RPM Risk & Portfolio Management AB är ett svenskt företag 
v erksamt inom alternativa investeringar sedan 1993. Vi är 
reglerade av  Finansinspektionen som AIFM (förvaltare av  Alternativa 
 Investeringsfonder) och är medlem i Alternative Investment 
 Management Association (AIMA). 

Fram till för några år sedan har vi på RPM arbetat som  leverantörer 
av förvaltnings- och risk managementtjänster till större banker och 
fi  nansiella institutioner i främst Europa, Japan och USA. Bland 
våra kunder och samarbetspartners märks ett fl ertal ledande 
 internationella investmentbanker och mäklarhus som marknadsför 
investeringsprodukter baserade på RPMs förvaltning.

Sedan några år tillbaka, erbjuder RPM också alternativa 
 investeringsfonder under eget varumärke till institutionella i nvesterare 
inom den Europeiska Unionen. Under 2015 blev det också möjligt för 
privatpersoner i Sverige att investera i två av våra fonder.

RPM har 13 anställda och utför tjänster på ett kapital överstigande 
1.8 miljarder USD.

Galaxy använder sig av ett mindre antal väl etablerade förvaltare med 
långt track-record och minst 500 MUSD under förvaltning.

Syftet med fonden är att erbjuda en investering med hög korrelation 
till branschindex och med mycket god “Crisis Alpha” - dvs. förmåga 
att leverera hög avkastning i tider av utdragna börsfall och oro på de 
fi nansiella marknaderna.

Galaxy domineras av trendföljande förvaltare men innehåller ock-
så en kortsiktig förvaltare vars avkastning visat sig oberoende av 
 pristrender. Detta för att öka diversifi eringen och minska risktagandet 
i fonden.

Alla förvaltare är systematiska och modelldrivna.

ESA GALAXY

KONTAKTA OSS:

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

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 Galaxy andelsklass E är den 5 januari 2016. Eventuell data innan detta datum hänför sig till Galaxy A (EUR) som startade 
i april 2008. Avkastning före 5 januari 2016 speglar alltså inte en faktisk investering i Galaxy E (SEK) utan skall endast användas som ett 
estimat.

*Vänligen se prospektet för mer information om avgifter

Legalt namn
European SICAV Alliance GALAXY

andelsklass E (SEK)

Legalt säte Luxemburg

ISIN-kod LU0427297873

Bloomberg-kod ESAGALE LX

NAV-sättning/Handel Dagligen

Minsta investering SEK 1 000

Tilläggsinvestering SEK 100

Förvaltningsavgift* 1.4%

Prestationsbaserad avgift* 5.0%

Förvaringsinstitut Caceis Bank Luxemburg

Revisor KPMG Luxemburg


