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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% -14.0%

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 mars 2018 var RPM Galaxy E (SEK) upp 0.2% 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 strategier uppvisade blandat resultat 
medan kortsiktiga strategier var upp.

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 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


