
En fond för tider av förändring 

 

RPM Evolving CTA Fund gynnas av nuvarande världsläge: 

Fonden baseras på modelldriven terminsförvaltning och gynnas av stora prisförändringar i över 100 marknader. 

Detta har inträffat sedan 2020 och kan förväntas fortsätta: 

• Omställningen av världens energisystem förväntas ha en betydande påverkan på råvarupriser.  

• Klimatförändringarnas påverkan på det globala jordbruket och livsmedelsförsörjningen ökar, vilket i hög 

grad påverkar priserna på jordbruksprodukter. 

• Minskad globalisering kan förväntas ha stor påverkan på såväl priser som inflation.  

• Den kraftigt ökande inflationen har dramatiskt förändrat penningpolitiken i den utvecklade världen med 

stora effekter på ränte- och aktiemarknader.  

• Det försämrade geopolitiska läget borgar för fortsatt dramatik på energimarknaderna. 

 

RPM Evolving kan därför vara ett utmärkt komplement i en blandportfölj 

• Ökande korrelation mellan aktie- och räntemarknader har ökat risken i blandportföljer.  

RPM Evolving har nu negativ korrelation till aktie och ränteinstrument. Den kan därmed sänka risken i 

blandportföljer. Under 2022 (31/8) har fonden avkastat 23,2% och har därmed starkt bidragit till 

förlustbegränsning och/eller avkastning. 

• Förväntan om ränteutvecklingen tycks vara fortsatt negativ och ränteinstrumentens roll som ”safe 

haven” i blandportföljer kan ifrågasättas. 

Terminsförvaltning och RPM Evolving har utgjort ett fullgott alternativ eller komplement till 

ränteinstrument i blandportföljer. 

 

Utveckling under 2022 

 



De faktorer som drivit räntor uppåt och aktier nedåt har bidragit till pristrender på en rad olika finansiella- och 

råvarumarknader. Investerare som utnyttjat terminsförvaltning som ett diversifieringsalternativ till aktier har 

därmed ej upplevt de kraftiga värdeminskningar som inträffat i traditionella 60/40-portföljer: 

 

I grafen ovan har inga rebalanseringar mellan tillgångsklasserna genomförts. 

 

I korthet: 

• RPM Evolving är en tillgång som ej korrelerar med aktier eller räntor 

• Fonden kan därmed sänka risken i blandportföljer 

• Fonden kan skapa avkastning i ett stigande ränteklimat 

• Fonden startade 2013 och är daglighandlad 

 

För mer information om terminsförvaltning och tillgängliga investeringsalternativ, kontakta RPM. 

 

RPM Risk & Portfolio Management AB 
Tyska Brinken 30 
111 27 Stockholm 
Tel: 08 440 69 00 
E.mail: info@rpm.se 
www.rpmfonder.se 
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