NorQuant Multi-Asset
Olika tillgångsslag bidrar i olika faser
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 Fonden investerar i världens mest likvida och kostnads-
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NorQuant Multi-Asset är en regelstyrd kvantitativ fond
som söker efter att utnyttja väldokumenterade riskpremier
som främst kopplas samman med momentum-faktorn.
Fonden har som mål att uppnå en långsiktigt hög och stabil
avkastning genom att investera i olika tillgångsslag som
aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och råvaror.
Byggstenarna i fonden består av upp till 30 olika ETF:er som
följer dessa tillgångsslag. NorQuant Multi-Asset är ett bättre
och mer dynamiskt alternativ till traditionella aktie- och
räntefonder samt ska ge en lägre risk mot traditionella
riskfaktorer.
effektiva ETF:er (börsnoterade fonder) och syftar till att
uppnå en avkastning i linje med den globala
aktiemarknaden men till en betydligt lägre risknivå.
NorQuant Multi-Asset uppnår en bättre diversifiering
än traditionella blandfonder genom att investera i flera
olika tillgångsslag genom ETF:er i aktier, fastigheter,
räntor och råvaror.
Vår forskning visar att användningen av momentum i
olika tillgångsslag ger en högre avkastning över tid.
Kortsiktig volatilitet och korrelation används för att
sätta samman en optimerad portfölj.
Konservativ strategi genom att kontinuerligt anpassa
riskprofilen efter hur marknaderna utvecklas.
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Utveckling NorQuant Multi-Asset

NorQuant Multi-Asset är en UCITS-fond med daglig likviditet.
Förvaltningsavgift (D): 0,99% / Min.investering: 100 SEK
Investeringsfilosofi:
NorQuant erbjuder privatkunder och professionella
investerare strategier med banbrytande datavetenskap som
den viktigaste faktorn i beslutsprocessen. Analysteamet
består av PhDs och experter inom kvantitativ finans,
maskininlärning (AI) och matematik, kombinerat med
praktisk erfarenhet från institutionell kapital-förvaltning och
trading. Vi använder denna kunskap och erfarenhet för att
utveckla strategier som är mer avancerade än vad som
hittills varit tillgängligt för investerare i Norden.

 Regelstyrd och systematisk förvaltning: Arbetar








kontinuerligt med nya metoder som integreras och
automatiseras i förvaltningen.
Tillgång till bästa data: NorQuant använder samma
finansiella datamängd som Oljefonden (Factset) och
klimatdata från Nord universitet. Vi använder
banbrytande teknik för att rensa, bearbeta och analysera
data genom olika molntjänster.
Avancerade kvantitativa analyser: NorQuant bygger
på forskning från Nobelprisvinnande och världsledande
miljöer och har en hög intern kompetens från
Oljefonden.
ESG: Utgör en central del av företagets forsknings- och
utvecklingsarbete och är ytterst viktigt vid själva
investerings valet. NorQuant har beviljats 14 MNOK i
stöd från Forskningsrådet till ett 4-årigt forskningsprojekt
inom ESG och maskininlärning.
Maskininlärning: Genom företagets forskningsprojekt
utvecklas avancerade och revolutionerande metoder för
att automatiskt finna signaler bland en stor mängd data.

* 50 % Solactive Broad Global Developed Government Bond i SEK och 50 % globala aktier i SEK (MSCI ACWI). NorQuant
Multi-Asset avkastning förväntas ha stora avvikelser från jämförelseindex. Det är ändå relevant och användbart,
eftersom det ger en bra indikation på både fondens genomsnittliga långsiktiga exponering och fondens volatilitet.
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Varför investera i NorQuant Multi-Asset












Stabil avkastning över tid.
Låg samvariation med andra fonder och
investeringar.
Bygger på kompetens och erfarenhet från pionjärerna
inom kvantitativ förvaltning (från Oljefonden).
Regelstyrd och vetenskaplig förvaltning.
Diversifierad och likvid portfölj med världens mest
likvida och billigaste ETF:er.
Låga kostnader.
Daglig likviditet (köp/sälj) och kursnotering (NAV).
NorQuant Kapitalförvaltning har tillstånd från
Finanstilsynet att bedriva portföljförvaltning och
orderförmedling, samt ska lansera nyskapande
kvantitativa fonder.
Vår första fond är NorQuant Multi-Asset.

Disclaimer. NorQuant Kapitalforvaltning AS (org.nr. 822 651 992) är ett värdepappersbolag med tillstånd utfärdat av den norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet. Informationen ska inte
betraktas som råd eller rekommendationer om köp eller försäljning av finansiella instrument eller värdepapper. Företaget tar ej ansvar för handlingar som utförts på grundval av
informationen på denna sida. Alla investeringar innebär risk och sådana beslut fattas självständigt och på eget ansvar. Informationen på dessa sidor ska inte användas istället för den
professionella rådgivning som individer eller företag kan behöva. Företaget garanterar inte att informationen är korrekt eller fullständig.

www.norquant.no

