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VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument eller att på annat 

sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade med 

osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om framtida 

utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster 

som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Filip Kozlowski, förvaltare av 

Coeli Altrua Macro.

Översikt

Startdatum      2018-02-23

Förvaltningsavgift (R SEK)         2 %

Prestationsbaserad avg.     Ja, 20 %

Riskgrad 5 av 7

Namik Immebäck, förvaltare av 

Coeli Altrua Macro. 

Nyckeltal (R SEK)

Årlig avkastning  N/A

Korrelation, MSCI World N/A

Korrelation, OMRX T-Bond N/A

Sharpekvot (24 mån) N/A

Positiva månader 25,00%

Coeli Altrua Macro (R SEK) avkastade -2.44 procent under 
oktober. Förlusterna kom från aktie- och ränteexponeringen 
inom fondens allokeringsmodell. Resultatet vägdes upp av 
vår tidigare implementerade aktieexponeringsreplikering 
genom derivat samt andra långa volatilitetsstrategier. 
Valutaexponeringen samt övriga strukturerade positioner 
bidrog marginellt under månaden.

Om marknadskorrektionen i februari i efterhand 
kallas för ”volmaggedon” på grund av den då 
kraftigt stigande volatiliteten kännetecknas oktober 
månads marknad av en kris för allmänt vedertagna 
portföljdiversifieringsantaganden. Räntor har inte fungerat 
som ett skydd, andra traditionella ”säkra” tillgångsklasser 
som dollarn och yen har varit en besvikelse och till sist har 
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volatiliteten varit relativt dämpad sett till storleken på nedgången i aktier. I brist på fristäder från aktieförluster har cash 
varit det enda säkra stället att parkera sina tillgångar i. Fondens allokeringsmodell har under största delen av månaden haft 
en defensiv allokering till cash på upp till 40 procent.

Månaden som gått har varit en tämligen märklig period där aktier korrigerat på ett kontrollerat sätt. Man kan skönja 
ett mönster i data där institutionella investerare gradvis har minskat sin aktieexponering, spekulativa nettopositioner 

Utveckling för traditionella tillflyktstillgångar vid större fall på S&P 500 index, där senaste 
30-dagarsperioden visas som en bred röd linje. Rullande 30-dagars data.

Förändring i volatilitet (vänster) och faktisk nivå på volatilitet (höger) relativt rörelsen i S&P 500. Två 
slutsatser kan dras. För det första ser man hur förändringen i volatilitet i februari var en extrem händelse 
relativt rörelsen i S&P 500. För det andra har den senaste rörelsen i S&P 500 lämnat oss i en absolut 
lågpunkt vad gäller faktisk nivå i volatilitet jämfört med historiska samband. Rullande 30-dagars data.

inte har minskat nämnvärt samtidigt som privatsparare och 
företagens aktieåterköp har fortsatt att ligga på köpsidan. 
Nettoresultatet blir att vi inte haft någon panikartad 
likvidation av positioner som kan uppstå vid korrektioner av 
denna magnitud. Vidare med den kaotiska rörelsen i februari, 
fortfarande färsk i minnet hos investerare, har skyddande 
positioner som kom in i oktober tagit hem vinster för att inte 
missa tillfället om marknaden snabbt skulle studsa upp igen. 
Sammanfattningsvis har vi en situation där privatsparare har 
utnyttjat korrektionen för att köpa mer aktier samtidigt som 
portföljskyddspositioner har sålts när volatiliteten har börjat 
stiga vilket fått effekten att faktiska nivåerna på volatilitet har 
blivit begränsade på uppsidan under denna period.

Denna positivt viktade positionering är med stor sannolikhet 
uppmuntrad av en väntad lättnad efter att det amerikanska 
valet är över samt hopp om ett traditionellt jul-rally. Vi kan se 
lockelsen i detta med potentiella positiva katalysatorer som 
framsteg i handelsdiskussioner samt ett gynnande utfall i det 
amerikanska valet. Det som oroar oss är ifall detta till synes 
är konsensus och redan inbyggt i positioneringen. Samtidigt 
håller vi oss från att dra för hastiga slutsatser från en Trump-
tweet till en annan eftersom de är långt ifrån baserade på 
fakta och snarare är ett verktyg att driva en politisk agenda 
genom att använda en stark aktiemarknad som positiv 
valpropaganda. Om det någonsin varit rätt tid att vara taktisk 
och lättfotad så är det med stor sannolikhet nu. Ration mellan utestående sälj- och köpoptioner som en indikator för hur marknadens innehav av skyddande 

säljoptionspositioner hastigt har sålts av under oktober till historiskt låga nivåer.

Utveckling per 
andelsklass

1 mån i år Från 
Start

Coeli Altrua 
Macro - R SEK

-2,44% -3,94% -3,94%

Vår bedömning för tillfället är att positioneringen bland privatsparare och spekulativa aktörer är för en positiv utveckling 
på börsen samtidigt som positioner som skyddar mot fortsatta värdetapp har sålts av. Resultatet är en aggregerad 
marknadspositionering som är mer obalanserad och märkbart mer utsatt i ett scenario där korrektionen skulle fortsätta 
vidare.
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