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FÖRVALTARKOMMENTAR

BRA BIDRAG FRÅN MARKNADSNEUTRALA AKTIEFONDER
Globala aktier hade en slagig utveckling under
april där oro över inflation och
konjunkturutveckling kontrasterades av en hittills
överraskande stark rapportsäsong (eller mer
exakt en överraskande lite dålig) men slutade i
positivt territorium. Marknaden lugnade även
ned sig något från bankkollapserna från mars
vilket stärkte börserna under månadens
slutskede. På räntesidan såg vi europeiska
långräntor stärkas mot amerikanska drivet av
förväntningar om snabbare fallande inflation och
styrräntor i USA. Detta drev också ytterligare
försvagning i US-dollarn som föll mot Euro och
Brittiska pund. Inom råvaror stärktes energipriser
marginellt medan industrimetaller och spannmål
försvagades på förväntningar om svagare
efterfrågan respektive bättre skördar.

Carnegie Vega hade ett mindre positivt resultat
under månaden. Bäst avkastande strategier var
fundamentalt förvaltade marknadsneutrala
aktiefonder och diskretionär makro medan sämst
avkastande strategi var systematisk makro. Bäst

avkastande fonder var de marknadsneutrala
aktiefonderna Sector Healthcare och Contour
Tech Equity. Sector Healthcare fokuserar på
värdeinvesteringar i läkemedels- och
medicinteknikbolag och hade bra bidrag på både
långa och korta positioner under månaden.
Contour Tech gick in i månaden med en försiktig
och något kort nettoexponering vilket hjälpte
samtidigt som man hade positiva bidrag från
några av de större långa positionerna.

Beta-neutrala strategier har historiskt levererat
ett mycket attraktivt alfa men har det haft svårt
de senaste åren. Under förra årets stora
marknadsnedgångar höll de dock emot väl och
påminde investerare om deras värdefulla roll i en
väldiversifierad portfölj. Det nya makroklimatet,
med högre volatilitet och mer normaliserad
penningpolitik, bör också skapa bättre
förutsättningar för våra förvaltare att skapa
långsiktigt alfa. 

AVKASTNING %

i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start

0,60 0,16 1,94 2,67 16,20 16,19

UTVECKLING SEDAN START %

Carnegie Vega B 16,19%
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SIMON REINIUS 
Förvaltar fonden sedan 2019. 

EMANUEL FURUBO 
Förvaltar fonden sedan 2019.

Carnegie Vega är en fond i fond som
investerar globalt i 5-15 hedgefonder
där den systematiska risken bedöms
vara låg.

Startdatum 2012-09-28
Kurssättning Månatlig
Morningstar-rating -
SFDR Artikel 6
Risknivå 3 av 7
ISIN SE0004777134
Årlig avgift 1,54%
Resultatbaserad
avgift* 10%

Minsta
startinvestering 10 000 000 SEK

Fondförmögenhet 321 MSEK
Utdelning
NAV per
andelsklass 102,05 SEK

* 10% av avkastningen som överstiger
high water mark.

MÅNADSAVKASTNING %

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

2023 0,81 0,43 -0,84 0,21 0,60
2022 -0,70 -0,15 0,56 1,19 -1,12 0,39 -0,54 0,03 1,86 0,25 -1,28 0,00 0,46
2021 -0,71 0,41 -1,22 1,04 0,22 -0,78 -0,07 -0,42 -0,59 -0,55 -0,36 -0,65 -3,64

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.
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CARNEGIE VEGA B
STÖRSTA INNEHAV

BlackRock Strategic Equity HF Ltd 16,7%
Sector Investment Fds Plc
Healthcare Value A Cap 16,1%

Nordkinn Fixed Inc Macro Master
Fd A Cap 12,7%

MontLake UCITS Platform ICAV
Crabel Gemini Fd A Foun Poo
Cap

12,1%

Trium UCITS Platform Plc ESG
Emissions Impact Fd F Cap 12,0%

Lynx Units 11,6%
Systematica Macro RV Fd Ltd Dist 9,9%
Schroder GAIA Contour Tech Eq
C Cap 8,8%

TILLGÅNGSFÖRDELNING

STANDARDAVVIKELSE %

FÖRDELNING AVKASTNING PER MÅNAD %
Per 2018-05-31 till 2023-04-30

NYCKELTAL

Antal innehav 8
Omsättningshastighet, ggr/år 0,00
Standardavvikelse, 2 år 2,6%
Standardavvikelse, 3 år 3,7%
Standardavvikelse, 5 år 4,7%
Sharpekvot, 2 år -0,58
Sharpekvot, 3 år 0,11
Sharpekvot, 5 år 0,13
Tracking error, 2 år* 4,0%
Tracking error, 3 år* 5,1%
Tracking error, 5 år* 5,9%

* Jämförelseindex: HFRX Global Hedge Fund
Index

Equity Market
Neutral 28,1%
Equity Long /
Short 25,5%
Discretionary
Macro 12,7%
CTA Short-Term
12,1%
CTA Trend
11,6%
Systematic
Macro 9,9%
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta beloppet. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän
produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte
för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders
medgivande.


