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• Lättare centralbankspolitik har gett aktiemarknaden bränsle för uppgång.
• Bolagsrapporterna slår förväntningarna och visar på stigande vinster.
• Samtidigt visar samlad statistik på en inbromsande konjunktur.
• Fallande marknadsräntor visar att räntemarknaden aktiemarknaden har klart olika syn på framtiden.

Svenska aktier – neutral
Index för Stockholmsbörsens största bolag steg 12,7 pro-
cent och index för de mindre bolagen gick upp 11,7 procent. 
Bland Stockholmsbörsens nio sektorer noterade åtta stigande 
kurser. IT-sektorn ledde uppgången och steg 24,4 procent följt 
av Konsumentvaror som steg 17,3 procent. Energisektorn var 
periodens svagaste med en nedgång om 2 procent. De två 
indextunga sektorerna Industri- samt Finanssektorn steg med 
15,4 respektive 12,5 procent. Konjunkturavmattningen letar 
sig inte in i de svenska företagens vinster som överträffade 
analytikernas prognoser. Riksbankens räntepolitik samt en 
fortsatt mycket svag krona eldare på vinsterna. Vi behåller vår 
rekommendation neutral.

Amerikanska aktier – neutral
Den amerikanska aktiemarknaden noterade en uppgång om 
14,9 procent och noterade ny högsta nivå (uttryckt i svenska 
kronor). Den amerikanska industriproduktionen och de-
taljhandeln backar men upprätthåller relativt goda nivåer i ett 
historiskt perspektiv. Även en mer duvaktig Federal Reserv 
fortsätter bidra till investerarnas ökande riskaptit. Vi behåller 
vår rekommendation neutral.

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – neutral
Efter en urstark januari fortsätter de dominerade ekonomierna att notera uppgångar och flera marknader nådde 
nya högsta nivåer, däribland USA. Den globala aktiemarknaden steg 13,6 procent under perioden. Uppgången under 
årets första fyra månader för den globala aktiemarknaden summeras därmed till 24,9 procent. Kronan försvagades 
med 4,8 procent mot den amerikanska dollarn och med 2,6 procent mot Euron. Den globala konjunkturen har jus-
terats ned, från en BNP tillväxt om 3,3 procent till 2,9 procent. Bolagsrapporterna för årets första kvartal på Stock-
holmsbörsen kom in bättre än prognos och medianvinsterna steg med 7,5 procent, värderingen ligger kvar med ett 
PE-tal kring 15,5. Den globala inflationen justeras ner likt den svenska vilket leder till att Centralbankerna förväntas 
gå försiktigt fram samtidigt lyser alternativen med sin frånvaro. Vi behåller vår rekommendation neutral.
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Europeiska aktier – neutral
Den europeiska aktiemarknaden steg 13,2 procent. Frank-
rike ledde uppgången och steg 15,0 procent. Tyskland och 
Storbritannien noterade en uppgång om 12,5 procent (uttryckt 
i svenska kronor).
Samtidigt uppvisar den europeiska konjunkturen svaga jämfö-
relsetal. BNP tillväxten faller till nära 1,0 procent. Industripro-
duktion och detaljhandel backar till nära noll jämfört med för 
12 månader sedan. Störst är nedgången i Tyskland som tyngs 
av omställningen inom framförallt bilsektorn. Vi behåller vår 
rekommendation neutral.

Tillväxtmarknader– neutral
På tillväxtmarknaderna var utvecklingen mer blandad. Indien 
och Kina hörde till vinnarna och steg 15,5 respektive 14,0 
procent. Ryssland avkastade 7,8 procent samtidigt som 
Brasilien föll 5,4 procent (uttryckt i svenska kronor). Kinesiska 
PMI för mars kom in på 50,4, vilket innebar en tydlig ökning 
från februari. Marknaden tog detta som ytterligare tecken på 
att stimulanserna börjar få effekt på ekonomin och aktie-
marknaden steg. Aprilsiffran 50,1 var däremot något lägre än 
förväntan, dock fortsatt över nivån för ekonomisk tillväxt. Vi 
behåller vår rekommendation neutral.

Svenska obligationer – undervikt
Som väntat lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad på 
minus 0,25 procent. Kvartalets låga inflation fick Riksbanken 
att justera ned inflationsprognosen. Den nya räntebanan 
indikerar en höjning i december i år eller februari nästa år. Även 
räntebanan längre fram i tiden justerades ned. I slutet av prog-
nosperioden, andra kvartalet 2022, väntas reporäntan vara 
0,8 procent. Det kan jämföras med 1,1 procent i det första 
kvartalet 2021 som var slutpunkten i februaribedömningen.
Räntan på den svenska 10-åriga statsobligationen backade 
med 24 baspunkt till 0,31 procent efter att varit nere som 
lägst på 0,26 procent under slutet av april. Det fick obliga-
tionsindex att stiga med 1,4 procent. Vi behåller vår rekom-
mendation undervikt.

Svenska krediter – övervikt
Kreditspreadarna snävade in ytterligare under perioden och 
är nu tillbaka på oktober månads nivåer innan turbulensen på 
aktiemarknaden. En ökad riskaptit och en stigande aktiemark-
nad samt den Amerikanska Centralbankens helomvändning 
har bidragit till insnävningen. Det nordiska kreditindexet steg 
0,8 procent under perioden. Vi behåller vår rekommendation 
övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Bland Hedgefonder var utvecklingen återigen blandad. Bäst 
gick trendföljande strategier som på flera håll noterade bety-
dande uppgångar. Räntebaserade hedgefonder hörde till den 
svagaste gruppen och backade några tiondels procent. För 
Hedgefonder som opererar på aktiemarknaden var skillna-
derna stora, strategin förblev oförändrad under perioden. Vi 
överviktar framförallt förvaltare med låg korrelation till aktie- 
och räntemarknad. Vi behåller vår rekommendation övervikt.



Vinsterna Stockholmsbörsen

Vinstförändring årstakt, medianvärde, %

Rapporterna bättre utveckling än väntat
När en majoritet av det större bolaget lämnat rapport för det 
första kvartalet kan konstateras att vinstuppgången är hela 
24 procent i årstakt. Som vanligt svarar enstaka storbolag för 
en betydande effekt. Denna gång är det framförallt Volvo som 
drar upp tillväxten.

Justerad vinst stark
Räknar vi fram en justerad vinst genom att exkludera de tre 
bolag som bidragit med störst positiv, respektive negativ 
vinstförändring, redovisar kvarvarande bolag en uppgång på 
9 procent. Totalt 63 procent av bolagen har ökat vinsten och 
medianvärdet för tillväxten är 7,5 procent, se diagrammet 
ovan. Totalt sett är detta en bättre utveckling än de senaste 
två kvartalen.

Klart bättre än prognos
I förhållande till prognoserna är utfallet positivt med hela 6,3 
procent. Det starka utfallet beror delvis på en engångsvinst i 
Handelsbanken, men justerar vi mätningen för extremvärden 
dämpas utfallet mot prognos till 2,9 procent, vilket fortfaran-
de är mycket bra. Totalt 60 procent av bolagen har levererat 
resultat över förväntan och medianvärdet landar på goda 2,0 
procent. Utfallet mot prognos är klart bättre än de senaste två 
kvartalen.

Stark försäljning
Granskar vi försäljningsutvecklingen är den också mycket 
stark. Tillväxten är 8 procent, även om vi mäter medianvärdet. 
Totalt 83 procent av bolagen levererar stigande försäljning och 
utfallet mot prognos är också positivt, med 1,6 procent. Valuta 
har visserligen bidragit positivt, eftersom kvartalsgenomsnit-
tet för US-dollarn mot kronan stigit med 13 procent och euron 
stigit med 5 procent.

Verkstad drar
Granskar vi sektorutvecklingen kan konstateras att verkstad 
och IT/Tele drar upp vinsten markant, räknat i värde, medan 
byggsektorn och bankerna drar ner. Granskar vi sektorernas 
mediantillväxt kan konstateras att basindustri, byggsektorn 
och IT/tele visar negativ tillväxt, medan övriga ligger på plus.

Slutsats
Osäkerheten inför rapportperioden var större än tidigare. De 
två senaste rapportperioderna hade levererat tillväxt, men 
klart under förväntan. Nu kan konstateras att utvecklingen 
detta kvartal var klart bättre än väntat och att tillväxten hop-
pat upp ett par snäpp jämfört med tidigare.
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Räntor och aktier sänder olika budskap

Räntor och aktier sänder olika budskap

Aktiemarknaden och räntemarknaden går åt olika håll

Medan den globala aktiemarknaden fortsätter upp och når nya rekordnivåer faller räntorna i de större länderna världen över. Den 
amerikanska 10 årsräntan har fallit från toppen i september 2018 på 3,3 procent till dagens 2,4 procent. Den tyska 10 årsräntan 
tappar från drygt 0,5 procent till att röra sig i ett negativt territorium under det senaste veckorna (se diagrammet ovan). Dagens 
marknad har därmed två sidor. Aktiemarknaden har en positiv syn då nya rekordnivåer noteras världen över vilket indikerar en 
stark konjunktur framöver medan räntemarknaden är betydligt mer skeptisk till tillväxtantagandena kommande period. Fallande 
räntor under hela året har dock givit uppgångar i det flesta ränteslag men betyder också att den delen av marknaden ser betyd-
ligt sämre tider i antågande. Signalerna är motstridiga och det är svårt att veta vem som kommer få rätt.

Kortsiktigt är det handelskriget mellan USA och Kina som styr humöret hos placerarna. Under de senaste veckorna har konflikten 
eskalerat och båda parter har höjt tullar på varor. USA höjde tariffnivåerna på kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar 
till 25 procent från 10 procent. Kina svarade med att man höjer tullar på USA-varor till ett värde av 60 miljarder dollar per 1 juni. 
Höjningarna har försvårat förhandlingssituationen och skapat stor oro på den globala aktiemarknaden under inledningen av maj.
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Efter att ökat andelen aktier till neutral vid utgången av föregående period väljer vi att ligga kvar. Vidare gör vi 
inga förändringar vad det gäller fondinnehaven.  
 
Under perioden steg högriskportföljerna mellan 8,2 till 10,2 procent och tyngs framförallt relativt index av 
Didner&Gerge Global samt Lannebo Sverige Plus. Relativt index är det Guide Tillväxtmarknadsfond som är 
portföljernas största bidragsgivare. I absoluta tal går Carnegie Sverigefond starkast med en uppgång om 12,5 
procent vilket är i paritet med Stockholmsbörsen. Lågriskportföljerna stiger några tiondelsprocent vilket är bättre 
än jämförelseindex som förblir i stort sett oförändrat. Störts bidragsgivare är Catella Hedgefond samt Nordic Cross 
Total Return som båda stiger nära 1,6 procent.  

Portföljernas Avkastning 
 

Avkastning* Senaste 
månaden 

Senaste 
kvartalet 

Hittills      
i år  

Sedan 
start 

Portfölj 1 0,3% 0,7% 0,9% 1,9% 
Index -0,1% -0,1% -0,2% -2,5% 
Portfölj 2 & 4 0,4% 0,8% 1,1% 2,8% 
Index 0,0% 0,5% 0,7% 0,9% 
Portfölj 3,5,7 1,6% 2,7% 4,4% 13,3% 
Index 1,2% 2,9% 5,1% 11,6% 
Portfölj 6,8,10 3,8% 5,8% 10,6% 28,2% 
Index 3,3% 6,2% 11,3% 26,4% 
Portfölj 9,11,13 5,4% 8,2% 15,8% 42,5% 
Index 5,3% 9,8% 18,1% 43,0% 
Portfölj 12,14 5,4% 8,8% 17,4% 43,7% 
Index 5,6% 10,7% 20,0% 49,2% 
Portfölj 15 6,3% 10,2% 19,6% 49,8% 
Index 6,3% 11,9% 22,2% 55,6% 

 
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi som du valt. Det är inte en självklarhet att göra 
ändringar baserade på kortsiktiga prognoser. Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer och 
geografiska regioner. Figuren visar vår rekommendation för långsiktiga investerare med en medelhög riskprofil baserat på de 
tillgångsslag som vi menar bör ingå i en investeringsportfölj. Aktier 50%, Räntor 40%, Alternativa investeringar 10%. 
 

Utveckling för portföljerna

Normalportfölj
Sverige 15%

USA 20%

Europa 10%

Tillväxtmarknader 5%

Statsobligationer 10%

Företagsobligationer
10%
Alternativa Placeringar
10%

Aktuell portfölj
Sverige 15%

USA 20%

Europa 10%

Tillväxtmarknader 5%

Företagsobligationer
25%
Alternativa Placeringar
25%

Utveckling för portföljerna

Efter att ökat andelen aktier till neutral vid utgången av 
föregående period väljer vi att ligga kvar. Vidare gör vi inga 
förändringar vad det gäller fondinnehaven.
Under perioden steg högriskportföljerna mellan 8,2 till 10,2 
procent och tyngs framförallt relativt index av Didner&Gerge 
Global samt Lannebo Sverige Plus. Relativt index är det Guide 
Tillväxtmarknadsfond som är portföljernas största bidragsgi-

vare. I absoluta tal går Carnegie Sverigefond starkast med en 
uppgång om 12,5 procent vilket är i paritet med Stockholms-
börsen. Lågriskportföljerna stiger några tiondelsprocent vilket 
är bättre än jämförelseindex som förblir i stort sett oförändrat. 
Störts bidragsgivare är Catella Hedgefond samt Nordic Cross 
Total Return som båda stiger nära 1,6 procent.

Vår rekommendation
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi som du valt. Det är inte en självklarhet att göra 
ändringar baserade på kortsiktiga prognoser. Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer 
och geografiska regioner. Figuren visar vår rekommendation för långsiktiga investerare med en medelhög riskprofil baserat 
på de tillgångsslag som vi menar bör ingå i en investeringsportfölj. Aktier 50%, Räntor 40%, Alternativa investeringar 10%.
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Aktuella marknadsnoteringar

Denna rapport utgör ett informationsmaterial avsett för
Sparbanken Syds kunder och andra intressenter. Rapporten
gör inte anspråk på att vara fullständig och rapportens inne-
håll ska inte uppfattas som ett erbjudande om eller investe-
ringsrådgivning att köpa, sälja eller behålla enskilda finansiella 
instrument. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida 
avkastning och referenser till historisk utveckling utgör inte 
en tillförlitlig indikator för framtida utveckling. Denna rapport 

utgör vid tidpunkten för dess upprättande Sparbanken Syds 
marknadssyn. Denna marknadssyn kan av skäl hänförliga till 
omvärldsfaktorer förändras. Sparbanken Syd ansvarar inte 
för direkta eller indirekta förluster eller kostnader relaterat 
till nyttjandet av denna rapport.

Mer information återfinns på www.sparbankensyd.se.
Genom inloggning har bankens kunder tillgång till hela 
bankens fondutbud med tillhörande faktablad.

Räntor

Instrument Senast 31/12
Reporänta - 0,25% - 0,25%
STIBOR 3M - 0,04% - 0,13%
Statsobl Sv 10 år  0,18%  0,47%

Valutor

Instrument Senast YTD %
USD/SEK 9,63 + 8,71
EUR/SEK 10,77 + 6,09
GBP/SEK 12,36 + 9,49
DKK/SEK 1,44 + 6,02

Aktieindex

Instrument Senast YTD %
OMX 30 1 578 + 11,98
Dow Jones 25 532 + 9,45
DAX 30 11 889 + 12,60
Nikkei 225 21 188 + 5,86
DJ Global 387,4 + 10,43

Råvaror

Instrument Senast YTD %
Olja Brent $ 71,00 + 31,14
Koppar 3M $ 6 043 + 2,22
Zink 3M $ 2 591 + 5,56
Guld $ 1 299 + 1,36

Noteringar per 2019-05-15


