Fondväljaren Trend™
Lägesrapport april 2016
I trygg hamn - lång trend fortsatt negativ
Åter en månad där aktiemarknader i stort rört sig sidledes mätt mot svenska kronor.
Modellerna bakom Fondväljaren Trend visar att flertalet av världens aktiemarknader fortsatt
ligger i en negativ trend. Mars och april gav ett visst hopp om en vändning och stabilisering,
men i skrivande stund (6 maj) visar marknader åter en förnyad oro och svaghet med hitintills en
4 procents nedgång för den svenska börsen första veckan i maj. Som nedanstående tabell visar
är aktieandelen per månadsskiftet april-maj fortsatt mycket låg. Fondväljaren Trend ligger
således kvar i trygg hamn i väntan på att marknaders oro skall bedarra. Fondens
förvaltningsmodeller bevakar kontinuerligt marknadsläget och kommer som vanligt ge nya
signaler för köp först då marknader visar stabilitet och nya positiva trender etableras.
Denna lägesrapport är den andra sedan fonden inklusive dess förvaltningsteam ingår i Solidar.
Brev har tidigare skickats till dig som andelsägare med bl.a. information om att eTurn Fonder
går samman med Solidar. Förändringen har trätt ikraft per den 1 mars. Fondväljaren Trends
förvaltning, placeringsinriktning och risknivå är intakta.
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Om Fondväljaren Trend:
Fondväljaren Trend bevakar och skyddar kapitalet vid stora börsfall.
Fondväljaren Trend är en fondväljare som bevakar ditt fondsparande genom att läsa av börsens
svängningar och agera därefter. På så sätt investerar Fondväljaren Trend i långsiktiga
uppgångar och skyddar kapitalet vid stora börsfall.
Detta kallas taktisk tillgångsallokering (på engelska Tactical Asset Allocation, TAA), vilket kan
utföras på olika sätt. Fondväljaren Trend gör det med systematiska modeller, och man talar då
om systematisk taktisk tillgångsallokering (Systematic Tactical Asset Allocation).
Förvaltningsformen växer mycket snabbt i USA inte minst för dess egenskaper att skydda
kapitalet vi stora börsfall.
Till skillnad från traditionella aktiefonder som alltid är fullt investerade på aktiemarknaden
oavsett dennas generella upp- och nedgångar, anpassar Fondväljaren Trend sin exponering till
hur aktiemarknaden pekar. Fondväljaren Trends placeringar bygger på kunskap om historiska
fakta. Dessa fakta ligger i ett antal datamodeller som letar upp signaler på vändpunkter i
aktiemarknaden. Att skydda kapitalet vid stora börsnedgångar är avgörande för en trygg
avkastning. Fondväljaren Trend varierar investeringsgraden i spannet 0 % till 125 %.
Medel som inte är placerade i aktiemarknaden placeras i säkra räntebärande tillgångar. Upp till
30 % kan placeras i trendföljande hedgefonder. Utvalda hedgefonder har som strategi att
inkludera ett så kallt ”kris-alfa”. Det innebär att positiv avkastning kan genereras när börser har
negativa trender.
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