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VD har ordet
amerikanska dollarn stått ensam stark
bland andra fallande tillgångar.
Antiloop Hedges resultat per den 30 Juni
2022 uppgick till -0,88 procent jämfört med
World MSCI som stängde de första sex
månaderna på -17,61%.

Utsikter H2 2022
Med fortsatt hög inflation förväntar vi oss
att räntan kommer att fortsätta stiga tills
ekonomin inte håller längre. Med negativ
ekonomisk tillväxt kommer inflationsproblemet under en period att se kontrollerat ut vilket kan leda till att centralbanker
återgår till stimulanser och lägre räntor om
den ekonomiska tillväxten inte tar fart.

De första sex månaderna av året har varit
turbulenta. Förutom mycket högre inflation
än vad världens centralbanker förväntat
sig, som dessutom inte är övergående, har
Rysslands invasion av Ukraina satt stora
spår samt Federal Reserves och ECBs vilja
att bekämpa stigande konsumentpriser.
Initialt fungerade råvaror som ett relativt
skydd mot aktier, men har sedan en topp i
april fallit kraftigt. Med stigande räntor och
allmän
risk-off-mentalitet
har
den

Energikrisen och dess effekt på andra
tillgångspriser kommer att få fortatt fäste i
ekonomin och ett stagflationsscenario i
både Europa och USA ser allt mer troligt ut.

CIO kommenterar resultatet
Antiloops resultat för det första halvåret var en
besvikelse. Det svaga resultatet var dels en
funktion av en svår makromiljö, med fallande
råvarupriser och guld, dels en funktion av lägre
träffsäkerhet än normalt vad gäller de signaler
Antiloop använder sig av i förvaltningen. Bäst
gick det för strategin Long/Short Equity
Fundamental medan Tactical Asset Allocation
strategierna hade det tuffare.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Antiloop AB 557242-0722 får härmed avge
halvårsredogörelse för perioden 2022-02-14 - 2022-06-30, avseende Antiloop Hedge,
515603-1881.

Väsentliga risker
Per balansdagen var fonden exponerad mot följande risker. Marknadsrisk, valutarisk,
likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och aktierisk. Med marknadsrisk menas att hela marknaden
för ett tillgångsslag påverkas av konjunkturläget och världshändelser, och att priser och
värden för tillgångar på den marknaden därigenom kommer att påverkas. Med likviditetsrisk
menas risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Likviditet beskriver
marknadens förmåga att omsätta stora tillgångsposter utan att priset på tillgången påverkas.
Med kreditrisk avses risken att en emittent eller motpart ställer in betalningarna. Med ränterisk
menas hur fondens värde påverkas om marknadsräntorna stiger eller sjunker med en
procentenhet. I fonden finns ränterisk underliggande i fondens innehav i andra fonder. Med
aktierisk menas risken att fonden sjunker i värde som ett resultat av fallande aktiemarknad.
Med valutarisk avses att värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser, vilket
är särskilt viktigt att känna till vid sparande i fonder som placerar i andra länder.

Personella och organisatoriska förändringar
Det har under perioden inte skett några personella eller organisatoriska förändringar av
väsentlig betydelse för fonden. Inte heller har fonden under perioden gjort ändringar avseende
placeringsinriktning eller dylika väsentliga förändringar.

Fondens utveckling
Antiloop Hedge sjönk 0,88% under perioden 2022-02-14 till 2022-06-30. Fondförmögenheten
ökade under perioden från 0 MSEK till 173,59 MSEK. Netto av in- och utflöden under perioden
var +174,90 MSEK.

Derivatinstrument och riskbedömning
Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med derivatinstrument. Antiloop Hedge
utnyttjar i hög utsträckning olika derivat- och terminsstrategier. Syftet med dessa är bland
annat att förändra riskprofilen och att tillvarata marknadens förväntade kursrörelser för att
förbättra den långsiktiga avkastningen. Fonden utnyttjar vidare i hög utsträckning så kallade
blankningsstrategier, det vill säga försäljning av värdepapper som fonden inte äger men
förfogar över. Antiloop Hedge kan dessutom utnyttja belåning i syfte att på ett kontrollerat sätt
öka hävstångseffekten och avkastningen på tillgångarna. Analys och kontroll av
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marknadsrisker, bland annat med hjälp av så kallade Value-at-Risk-modeller (VaR) och stress
test, är en viktig del av fondförvaltningen. Inga andra derivatinstrument har använts under
perioden. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som
riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken
innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande
tillgångarna.

Aktivitetsgrad
Fonden är en absolutavkastande fond. Fondens mål är att över tid ge sina andelsägare en
positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen
– ska vara bättre än i en traditionell kreditportfölj. Då fonden ej har som målsättning att gå
bättre än ett specifikt jämförelseindex är det ej lämpligt att jämföra fondens utveckling i
förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i
förvaltningen av fonden.
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Placeringsinriktning och Fondfakta
Fonden är en specialfond vars medel placeras
i börshandlade produkter med exponering mot
aktie-,
ränte-,
valutaoch/eller
råvarumarknaden i totalt åtta olika strategier
med låg korrelation till varandra och som
bygger på olika analysmetoder. Fondens mål
är att generera ett konkurrenskraftigt resultat
jämfört med liknande aktörer på marknaden
med låg korrelation till aktiemarknaden.

Fonden tillhör kategori 5 enligt fondens
målsättning eftersom den prognostiserade
standardavvikelsen (volatiliteten) förväntas
uppgå till 7-10 procent.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fonden kan med tiden komma att förändras.
Det beror på att indikatorn bygger på historiska
data som inte är en garanti för framtida riskeller avkastningsnivå. I och med att fonden är
nystartad är beräkningar gjorda enligt fondens
jämförelseindex. I takt med att fondens
verkliga månadsavkastningar blir kända
ersätter dessa de historiska siffrorna.

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen
överlåtbara
värdepapper,
fondandelar,
penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument samt på konto hos
kreditinstitut. Finansinspektionen har tillåtit
undantag från placeringsbestämmelserna som
anges i 5 kap. lagen (2004:46) om
värdepappersfonder.

Att köpa andelar i en fond är alltid förenat med
risk. Med risk i placeringssammanhang avses
osäker avkastning. Aktier och råvaror är
generellt sett förknippade med en högre risk
än obligationer och valutor.

Fonden använder derivatinstrument (inklusive
OTC-derivat)
som
ett
led
i
placeringsinriktningen.
Med
hjälp
av
derivatinstrument kan fonden skapa en så
kallad hävstångseffekt. Fonden utnyttjar
blankning. Fondens medel får investeras i
obligationer och andra skuldförbindelser
emitterade av företag, stater, kommuner,
statliga eller kommunala myndigheter eller av
något mellanstatligt organ.

Risk och möjlighet till högre avkastning är
normalt sett kopplade till varandra och
investeraren behöver ta någon form av risk för
att kunna få ersättning i form av högre
avkastning.
Fonden har åtta olika oberoende strategier
med låg inbördes korrelation som kombineras
till en enda portfölj.

Fonden lämnar ingen utdelning. Teckning och
inlösen av andelar sker månadsvis genom
förvaltaren. Minsta insättning i fonden är som
huvudregel 10 000 000 kr. Fonden lämpar sig
främst för investerare som önskar en bred
exponering mot den totala globala ekonomin
genom alla tillgångsklasser. En investerare i
fonden bör ha en placeringshorisont på minst
fem år.

Strategierna har olika tidshorisonter, från
väldigt kortsiktigt (minuter) till väldigt
långsiktigt (år). De är även diversifierade över
många tillgångsslag och skiljer sig i
angreppssätt där en del är baserade på
fundamental analys och andra är baserade på
ren teknisk analys.
Denna konstruktion medför en lägre risk än
andra multistrategifonder och fonder baserade
på enstaka strategier.

Risk och avkastningsprofil

Följande risker bedöms som viktiga men
återspeglas nödvändigtvis inte i riskindikatorn:
Likviditetsrisker: kan vara att underliggande
fonders positioner inte kan avyttras till ett
rimligt pris beroende på otillräcklig likviditet i
underliggande marknad.
Motpartsrisker och kreditrisker; uppstår om
en motpart inte fullgör sina skyldigheter
gentemot fonden.

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och möjlig avkastning vid en
investering i fonden. Fonden är ny dvs. ingen
tillgänglig historik finns.
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Operativa risker: är främst kopplade till
förvaltarens operativa verksamhet.
Derivatrisker: fonden har möjlighet att
använda derivatinstrument vars värde beror på
värdet av underliggande tillgångar. Små
prisförändringar i dessa kan resultera i stora
prisförändringar i derivatinstrumentet.

Årlig avgift

Avgifter som tagits ur fonden under
särskilda omständigheter
Prestationsbaserad
avgift*

Avgifter

0%

Uttagsavgift

0%

20%

Avgifterna omfattar förvaltarens förvaltning av
fonden samt kostnader för marknadsföring.
Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
Angiven årlig avgift är en uppskattning för
2021. Fonden är nystartad och faktisk avgift
kan komma att överstiga förväntad avgift.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter
du investerat
Insättningsavgift

1%

Andelsägare uppmärksammas på att fonden
belastas av förvaltningsavgift till förvaltarna av
de fonder i vilka fonden investerar.

Ovanstående är det som maximalt kan tas
ut av dina pengar innan behållningen
betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
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Ekonomisk översikt
Fondförmögenhet
2022-06-30

173 594 856 kr

Antal
utestående
andelar

Andelsvärde
99,12

Total
Avkastning

1 751 360,53

-0,88

Index
n/a

Balansräkning
Belopp i SEK

Not



2022-06-30

Tillgångar
Aktier

8 000 203

Fondandelar

7 222 810

Obligationer

75 731 930

Derivat

35 209 116

Skuldinstrument

1 483 420

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde

1

127 647 479

Aktier

-2 469 932

Derivat

-35 748 834

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde

-38 218 766

Bankmedel och övriga likvida medel

83 332 932

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

42 183 981

Summa tillgångar

214 945 626

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-31 438 766

Övriga skulder

2

Summa skulder

-9 912 000
-41 350 766

Fondförmögenhet

3

173 594 856

2022-02-14 –
2022-06-30

Poster inom linjen
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Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument

17 163 893

Andel i nettoförmögenheten, %

9,89

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument

16 170 423

Andel i nettoförmögenheten, %

9,32

Ställda säkerheter totalt

33 334 316

Andel i nettoförmögenheten, %

19,20
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Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Fonden tillämpar lagen om värdepappersfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter
om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer och
vägledning där de är tillämpliga.

Värderingsregler
De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde
enligt följande turordning.
1.

De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med
senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste
handelsdag före balansdagen.

2.

Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska
marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett
under marknadsmässiga omständigheter.

3.

Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet
fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal
Fonden följer fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagandet av olika nyckeltal.
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Noter
Not 1 - Finansiella instrument
Per 2022-06-30 innehades följande finansiella instrument. Kategorier enligt FFFS 2013:
Värdepapper

ISIN

Antal

Värde, sek

andel, %

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

US01609W1027

200

232 564

0,13

ALPHABET INC-CL C

US02079K1079

15

335 628

0,19

 AMAZON.COM INC

US0231351067

-100

-108 641

-0,06

APPLIED MATERIALS INC

US0382221051

150

139 594

0,08

AUSTEVOLL SEAFOOD

NO0010073489

2000

238 832

0,14

Agnico Eagle Mines Ltd

CA0084741085

775

362 758

0,21

Autodesk Inc

US0527691069

-60

-105 538

-0,06

Bill.com Holdings Inc

US0900431000

-150

-168 685

-0,10

CAMECO CORP

CA13321L1085

1500

322 517

0,19

CINTAS CORP

US1729081059

-40

-152 832

-0,09

Chipotle Mexican Grill

US1696561059

-10

-133 718

-0,08

Cloudflare Inc

US18915M1071

-300

-134 254

-0,08

Danske Bank

DK0010274414

2500

361 406

0,21

ENERGY FUELS INC

CA2926717083

8000

401 791

0,23

Elekta B

SE0000163628

4000

282 640

0,16

General Dynamics Corp

US3695501086

-100

-226 314

-0,13

H &amp; M Hennes &amp; Mauritz AB

SE0000106270

3000

366 480

0,21

Handelsbanken A

SE0007100599

4000

349 680

0,20

Honda Motor Co Ltd

US4381283088

1300

321 136

0,18

Intel Corp

US4581401001

1000

382 663

0,22

Kindred

SE0007871645

3000

255 180

0,15

Lockheed Martin Corp

US5398301094

-50

-219 901

-0,13

Equity
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Lululemon Athletica Inc

US5500211090

-40

-111 540

-0,06

META PLATFORMS INC-CLASS A

US30303M1027

200

329 882

0,19

MICRON TECHNOLOGY INC

US5951121038

500

282 727

0,16

 Microsoft Corp

US5949181045

-50

-131 354

-0,08

 NEWMONT CORP

US6516391066

500

305 179

0,18

NEXGEN ENERGY LTD

CA65340P1062

10000

367 218

0,21

Plug Power Inc

US72919P2020

-750

-127 120

-0,07

RENAULT SA

FR0000131906

1000

254 974

0,15

ROBINHOOD MARKETS INC - A

US7707001027

-2500

-210 204

-0,12

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

LU1778762911

350

335 922

0,19

SSAB B

SE0000120669

5000

211 600

0,12

ServiceNow Inc

US81762P1021

-35

-170 242

-0,10

Shopify Inc

CA82509L1076

-40

-12 782

-0,01

Snowflake Inc.

US8334451098

-190

-270 262

-0,16

Stellantis NV

NL00150001Q9

2000

252 858

0,15

Storskogen Group AB

SE0016797732

16000

231 520

0,13

TRATON SE

DE000TRAT0N7

2000

297 800

0,17

TWITTER INC

US90184L1026

500

191 229

0,11

URANIUM ENERGY CORP

US9168961038

10000

315 050

0,18

Walgreens Boots Alliance Inc

US9314271084

700

271 373

0,16

Walmart

US9311421039

-150

-186 544

-0,11

5 530 271

3,19

Summa Kategori 1

Debt instruments
B 0 08/16/22 Govt

US912796XM68

3500000

35 739 930

20,59

SWTB 0 07/20/22 Corp

SE0017768617

40000000

39 992 000

23,04

75 731 930

43,63

1 716 000

0,99

Summa Kategori 1

Exchange-traded funds (ETFs)
ISHARES SILVER TRUST

US46428Q1094

11

9000
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SPDR Gold Shares

US78463V1070

2300

3 963 269

2,28

 SPDR S&P 500 ETF TRUST

US78462F1030

400

1 543 541

0,89

Wisdomtree Aluminum

DE000A0KRJS4

43000

1 483 420

0,85

8 706 230

5,02

89 968 431

51,84

Summa Kategori 1
Summa Kategori 1 Total

Futures
CBOT WHEAT FUTURE JUL23

3

1 383 587

0,80

COCOA FUTURE Dec22

6

1 460 687

0,84

COFFEE 'C' FUTURE Dec22

2

1 741 854

1,00

CORN FUTURE DEC22

5

1 584 840

0,91

COTTON No. 2 FUTURE Dec22

3

1 516 537

0,87

Henry Hub NATGAS April 2023

2

886 846

0,51

SOYBEAN FUTURE Mar23

2

1 486 771

0,86

SOYBEAN OIL BOZ2 DEC22

4

1 582 452

0,91

SOYBEANMEAL FUTURE Dec22

4

1 664 037

0,96

SUGAR SBN2 JULY 23

8

1 644 218

0,95

USD Index Sep22

5

5 342 759

3,08

20 294 587

11,69

Summa Kategori 2

Forward cashflow
 FX SWAP #26560 2022-08-16 SEK
+35m

EZVCSFHNCY29

35230454

35 209 116

20,28

 FX SWAP #26560 2022-08-16 USD
-3.4m

EZVCSFHNCY29

-3500000

-35 748 834

-20,59

-539 718

-0,31

89 428 713

51,52

173 594 856 kr

100

Summa Kategori 7

SUMMA VÄRDEPAPPER
FONDFÖRMÖGENHET
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Kategorier enligt FFFS 2013:9
1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan
marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan
marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för
regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för
allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.
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Not 2 - Övriga skulder


2022-06-30

Ej utbetald inlösen

-9 912 000

Summa övriga skulder

-9 912 000

NOT 3 – FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET

Fondförmögenhet vid årets början

2022-01-01 2022-06-30
0

Andelsutgivning

194 900 000

Andelsinlösen

-20 000 000

Periodens resultat enligt resultaträkning

-1 305 144

Fondförmögenheten vid periodens slut

173 594 856
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Antiloop i korthet
FONDBOLAG
Antiloop AB
Birger Jarlsgatan 12
11434 Stockholm
Organisationsnummer: 559242-0722
Telefon: +46 (0) 8 120 4 140
E-post: info@antiloophedge.com
Hemsida: antiloophedge.com
Grundat: 12 februari 2020
Aktiekapital: 1 388 750 SEK
Tillstånd för Antiloop AB att utöva fondverksamhet
enligt lagen (2013:561) om alternativa
investeringsfonder gavs av Finansinspektionen den
24 september 2021.
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