
Varför CTAs?
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CTAs har sedan 
1980 givit ungefär 
samma avkastning 
som världens 
aktiemarknader
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Men det finns 
skillnader. 
Framförallt när 
det gäller risk 
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Så här har värde-
minskningarna i 
världsaktier sett 
ut sedan 1979
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Under dessa 
perioder gick 
CTAs så här
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Oftast går alltså 
CTAs som bäst när 
aktiemarknaderna 
faller, dvs när det 
som bäst behövs
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Kraschen ‐87

Ryska krisen, LTCM

IT‐bubblan, 9/11 mm.

Finanskrisen 2008

Fastighetsbubblan



Var tjänar CTAs 
pengar under 
kriserna?
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De flesta 
hedgefonder har 
en hög och stabil 
korrelation till 
aktier. CTAs 
däremot är en 
sann hedge i din 
portfölj
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Minska risken, 
behåll (eller öka) 
uppsidan och sov 
gott om natten
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*  MSCI World TR Gross
** Barclay CTA Index



Det här känne-
tecknar en CTA

1. Högt specialiserade företag som genomför 
investeringar och handel på främst 
organiserade terminsbörser runtom i 
världen

2. Använder typiskt sett datordrivna 
algoritmer för köp- och säljbeslut 
(modellstyrd förvaltning)

3. Kan tjäna i såväl uppåtgående som 
nedåtgående marknader

4. Står under tillsyn av respektive hemlands 
motsvarigheter till Finansinspektionen

5. Erbjuder en reglerad, likvid och transparent 
investeringsform som ständigt har 
utvecklats sedan 1970-talet
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RPM arbetar med 
CTAs 
(trendförvaltning) 
sedan mer än 20 år

 RPM Risk & Portfolio Management AB grundades 
1993. De första investeringarna i CTA’s gjordes 
samma år. 

 RPM erbjuder  idag investeringsfonder, 
skräddarsydda lösningar, riskhanteringstjänster, 
och CTA-research till institutionella- och privata 
kunder runt om i världen

 Under många år arbetade RPM endast som 
underleverantör till främst utländska 
investmentbanker.  Bland dessa kunder märks 
Credit Suisse, UBS, Commerzbank, Robeco, 
Nomura, Swedbank, Alfred Berg m fl.

 RPM står under Finansinspektionens tillsyn som 
AIF och diskretionär portföljförvaltare och är 
registrerade med amerikanska motsvarigheter.

 RPM är privatägt och har 13 anställda i Sverige 
och representation i ytterligare sju länder. Totalt 
kapital under förvaltning och rådgivning uppgår 
till ca 2 miljarder USD.
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Kontakta oss om du vill veta mer om CTAs eller våra 
fonder

Anders Löwbeer – Head of Investor Relations

Tel: 08 440 69 48
Mail: anders.lowbeer@rpm.se

Brahegatan 2
114 37 Stockholm
+46 8 440 69 00
info@rpm.se
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Viktig information
Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i någon av RPM’s 

fonder bör noggrant läsa fondens faktablad, prospekt och informationsbroschyr innehållande 

fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på RPM ’s 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 Risk & Portfolio Management AB
Brahegatan 2
114 37 Stockholm
+46 8 440 69 00
info@rpm.se
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