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Alfakraft Fonder AB lanserer råvarefondet ALFA Commodity Fund i Norge
Alfakraft Fonder AB (www.alfakraft.se) etablerte i 2010 råvarefondet ALFA Commodity
Fund i Sverige. Fondet er et spesialfond under tilsyn av svenske Finansinspektionen og
godkjent av Finanstilsynet for markedsføring i Norge. ALFA Commodity Fund handler med
børsnoterte terminkontrakter (Managed Futures) på internasjonale regulerte
råvarebørser. Slike fond omtales som CTA-fond og investeringene er i metaller,
landbruksprodukter, energi etc. Fondet har som mål å levere absolutt avkastning, dvs det
kan ta både long- og shortposisjoner.

“Råvarefond har opplevd en stadig økende interesse i de siste årene og bør være en
naturlig del av enhver profesjonell investeringsportefølje. Fram til nå har det imidlertid
vært få tilbud til norske investorer av denne typen råvarefond. En viktig fordel med ALFA
Commodity Fond er at verdiutviklingen er tilnærmet uavhengig av utviklingen på
aksjebørsen. Risikoen i fondet er også begrenset, etter som fondet posisjoner lukkes
dersom markedsutviklingen går imot fondet. Dette i motsetning til de fleste aksjefond hvor
investorene ofte må bli med på store fall i verdi ved børsfall, noe som skjer med jevne
mellomrom,” sier daglig leder Bengt Lindblad i Alfakraft Fonder AB.
Bengt Lindblad viser også til at fondet har levert gode resultater, gjennomsnittlig årlig
avkastning i siste 3 år har vært 8,5 prosent pr år og med et meget gunstig forhold mellom
avkastning og risiko (Sharpe-ratio).
“Det var også hyggelig at ALFA Commodity Fund ble nominert som beste fond av denne
typen i Norden i 2012 ,” fortsetter Bengt Lindblad, “noe som viser at fondet allerede har
etablert som et av de ledende i Norden.”

Thomas Stridsman er engasjert som forvalter av ALFA Commodity Fund. Thomas
Stridsman har utviklet kvantitativt baserte fond siden 1990-tallet og er internasjonalt
anerkjent som en ledende innen trading og analyse av råvaremarkedene, samt som
forfatter av viktige bøker innen området. I følge Thomas Stridsman kjennetegnes fondet av
følgende: “Alle plasseringsbeslutninger i de ulike markedene skjer med utgangspunkt i
trendfølgende kvantitative beslutningsmodeller. Dette medfører at alle plasseringer gjøres på
helt objektivt grunnlag bestemt av sammenhenger analysert og lagt inn i modellene. Modellenes
oppgave er å kvantitativt analysere markedenes pris og volumbevegelser. Målet er å identifisere
markedsituasjoner der sannsynligheten er stor for en framtidig prisbevegelse i en viss retning.”
Alfakraft har bakgrunn som en av de ledende kraftforvalterne i Norden og med konsesjon
fra svenske Finansinspektionen siden 1999. Kraftforvaltningen er nå erstattet med
fondsselskapet Alfakraft Fonder AB, som er forvaltningsselskap for råvarefondet ALFA
Commodity Fund. Eventuelle henvendelser kan rettes til
Alfakraft Fonder AB,
Grev Turegatan 10A, 114 46 Stockholm, Tlf: +46 8-545 188 80
www.alfakraft.se
Alfakraft Fonders representant i Norge er Nordic Commodities AS
Storgata 27, 2212 Kongsvinger, tlf 40 00 88 66,
www.nordic-commodities.com.

