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Selskapet er et kapitalforvaltningsselskap innen den spesialiserte aktivaklassen 
managed futures. Formålet er å drive aktiv kapitalforvaltning for profesjonelle 
investorer ved bruk av finansielle instrumenter. Selskapet tilbyr det alternative 
fondet «Global Futures Program».
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Dalaker Global Futures Program AS er et aksjeselskap som er organisert som 
et alternativt investeringsfond, forvaltet av Dalaker Capital Management AS. 
Investorene i «Global Futures Program» får en eksponering mot globale futures 
- markeder innenfor råvarer, aksjeindekser, valuta og renter. Over 20 markeder 
følges opp hele døgnet.

BAKGrunn

Investeringsstrategien til fondet er høyt automatisert og har en systematisk til-
nærming. Signal utløses basert på kvantitative og statistiske modeller kombinert 
med teknisk analyse. Strategien forsøker å profittere på kortsiktige trender i så vel 
oppgang som i nedgang. Fondet benytter derivater som futures og opsjoner for 
å oppnå investeringsmålene. Dette innebærer at flere av enkelt-investeringene 
gires opptil 15 ganger egenkapitalen. 

Fondets forvaltningskapital kan maksimalt gires opptil 8X

Margin-to-equity utnyttelse kan maksimalt være 75 %

Handler foretas kun i likvide og regulerte markeder 

Base currency er i NOK (minimal valutarisiko) 

Forvaltningskapitalen er plassert i norsk depotmottaker

FORVALTNINGSMANDAT



Benyttelse av giring og muligheten for å profittere i både oppgang og nedgang 
muliggjør høy avkastning. Investerings-strategien har normalt hyppige og små 
gevinster. Fondets mål er å oppnå en årlig avkasting på 20% samt å slå referanse
-indeksene S&P 500 og WTI HedgeFund Index. Bruk av derivater plasserer fondet 
automatisk i den høyere enden i risikobildet. Teoretisk kan fondet tape mer enn 
investert beløp, dog investorenes tap er begrenset til innskutt beløp. Max draw-
down hittil er 25%. Sharpe 2,3.

Avkastning 2014: 90,21 %

Avkastning 2015: 15,14 % (pr. februar)

AVKASTNINGS- OG RISIKOPROFIL

Fondet er åpent for en begrenset krets av profesjonelle investorer. Minstetegning 
er NOK 500.000 og skjer ved emisjon av aksjer tilsvarende markedsverdien (NAV) 
av fondet på investeringstidspunktet.Tegning og innløsning skjer månedlig og er 
kostnadsfritt. Forvalter beregner et performance fee på 20% av oppnådd avkast-
ning (høyvannsmerke) samt et management fee på 1,5% av forvaltningskapitalen.

TEGNING / INNLØSNING OG KOSTNADER

Backtested results -
Proven trackrecord

Automatic scan
opportunities 24/5

Semi-automated 
trade executions

Top risk / reward in 
diff. asset classes

Robust risk 
management

Pre-determined 
trading rules


