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• Kvartalsrapporterna visar på svag försäljningsutveckling men också kraftigt stigande vinster.

• Världens politiker satsar tusentals miljarder dollar för att stötta den ekonomiska återhämtningen.

• Börsen gläds över massiva stimulanser men oroas samtidigt över inflationen.

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – undervikt
Världens aktiemarknader fortsätter upp under perioden. Positiva konjunktursignaler där IMF reviderar upp BNP 
prognosen från oktober, BNP ökar 6,0 procent (5,5% progn. okt) 2021 samt 4,4 procent (4,2% progn. okt) 2022. 
Vidare fortsatte inköpschefernas index att stiga överlag samtidigt som arbetslösheten minskar något. Markna-
den påverkas också mycket positivt av det amerikanska stimulanspaketet om 1900 mdr USD samt att Vita Huset 
arbetar på en ekonomisk plan om ytterligare 3000 mdr USD. Den globala aktiemarknaden steg 12,6 procent. Kronan 
försvagades med 1,3 procent mot den amerikanska dollarn och förblev åter oförändrad mot Euron. Under perioden 
kom merparten av de svenska rapporterna för årets första kvartal. Vinsterna var urstarka och steg med knappt 60 
procent och ligger nu 35 procent högre än fjärde kvartalet 2019 som i sig var ett starkt kvartal. Försäljningsutveck-
lingen är fortfarande en besvikelse, nedgången summerades till 1,8 procent vilket gör att lejonparten av vinstök-
ningen är hänförlig till kostnadsbesparingar samt subventioner i olika former. Vidare är värderingen fortsatt hög och 
ligger klart över ett historiskt genomsnitt. Vi behåller en mindre undervikt i aktier.
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Svenska aktier – undervikt
På Stockholmsbörsen steg index för de 32 största bola-
gen med 14,9 procent. Index för småbolag noterade en 
uppgång på 17,0 procent under perioden. På sektornivå 
återfanns de största uppgångarna inom Industrisek-
torn samt Konsumentvarusektorn. Sämsta sektor var 
Hälsovårdssektorn som backade svagt under perioden. 
Vi behåller en undervikt.

Amerikanska aktier – undervikt
Den amerikanska aktiemarknaden steg 13,8 procent 
(uttryckt i svenska kronor). Den allt snabbare återöpp-
ningen i kombination med starka makrotal ger stöd. 
Samtidigt har de enorma stimulanser från den ame-
rikanska centralbanken eldat på inflationen vilket fått 
långräntorna att börja stiga vilket skapat en viss oro 
bland placerarkollektivet. Centralbanken (FED) är dock 
tydlig med att kommande inflationsuppgång är tillfäl-
lig. Värderingen i USA är fortsatt hög med ett PE tal på 
mellan 22 och 23 beräknat på nästa års vinstprogno-
ser, vilket är den högsta värderingen sedan år 2000. Vi 
behåller en undervikt.

Europeiska aktier – undervikt
Den europeiska aktiemarknaden gick starkt under 
perioden och steg med 12,1 procent. Bäst utveck-
ling hade Frankrike och Nederländerna som steg med 
16,0 procent. Portugal var regionens svagaste med en 
nedgång om 1,0 procent (uttryckt i svenska kronor). ECB 
behåller sin nuvarande inriktning med negativa räntor 
och sitt tillgångsköpsprogram under lång tid framöver. 
Vi behåller en undervikt.

Tillväxtmarknader– neutral
Tillväxtmarknaderna som helhet steg med 3,2 procent 
under perioden. Spridningen var stor mellan nationer. 
Asien gick starkt, Taiwan steg 13,8 procent och Hong 
Kong 10,0 procent. Sämst gick Turkiet med en nedgång 
om 15,1 procent (uttryckt i svenska kronor). Vi behåller 
vår rekommendation neutral.

Svenska obligationer – undervikt
Riksbanken har precis som sina kollegor i övriga länder 
fortsatt signalera låga räntor och fortsatta tillgångsköp 
under överskådlig framtid. Den svenska tioårsräntan 
steg från -0,01 procent till 0,40 procent, vilket medförde 
att obligationsindex föll 1,7 procent under perioden. Vi 
behåller vår rekommendation undervikt.

Svenska krediter – övervikt
Svenska krediter har fortsatt att snäva in under perio-
den och har därmed minskat i 11 av de 12 senaste må-
naderna. Det nordiska kreditindexet backade dock 0,2 
procent hänförligt till stigande räntor. Centralbankerna 
som garant leder till en lägre volatilitet för tillgångssla-
get. Vi behåller vår rekommendation övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Hedgefonder som grupp har fortsatt leverera god avkastning 
under perioden. Starkast utveckling hade de fonder som 
opererar på aktiemarknaden så kallade Long/short Equ-
ity men även och Fixed Income strategierna levererade 
överlag positiva resultat. Vi överviktar framförallt förval-
tare med låg korrelation till aktie- och räntemarknad. Vi 
behåller vår rekommendation övervikt.
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Vinstförändring (MSEK) årstakt, exkl extremvärden, %

Ungefär 90 procent av det samlade börsvärdet har lämnat 
rapport. För ett år sedan föll börsbolagens vinster med 55 
procent i årstakt. Tre kvartal senare stiger de med 58 procent.

Rekordvinster. Första kvartalet för ett år sedan föll vis-
serligen vinsterna, men nedgången stannade på 17 procent 
i årstakt. Efter årets första kvartal ligger vinstnivån hela 35 
procent över förra årsskiftet. Det är en häpnadsväckande 
återhämtning. För ett år sedan pressades kvartalsvinsten av 
nedstängningarna i Europa. Det gav en del extra kostnadsre-
serveringar när företagsledningar reagerade instinktivt och 
”städade” ut en del surdegar.
Exkluderas de bolag med störst vinstökning (Swedbank, Volvo, 
SEB) liksom de tre i botten (H&M, Essity, Telia) blir vinstök-
ningen 59 procent. Den goda utvecklingen är därmed inte en 
effekt av några enstaka bjässar. Går man tillbaka och granskar 
den justerade vinstutvecklingen de senaste nio åren, ligger 
den näst bästa kvartalsuppgången på 25 procent, det var i 
fjärde kvartalet 2016, liksom under andra 2018. I båda fallen 
fick vinsterna skjuts av kraftigt positiva valutaeffekter.

Vinstutvecklingen som medianvärdet. Detta mått 
justerar bort effekten från de största bolagen och är där-
för ett ännu bättre mått på bredden i uppgången. Ökningen 
detta kvartal är 33 procent, vilket kan jämföras med den näst 
starkaste medianuppgången de senaste tio åren, som inföll 
under andra kvartalet 2014 och var på 19 procent. Andelen 
bolag med vinstökningar är också rekordhöga 83 procent, att 
jämföra med det näst högsta andelen de senaste tio åren på 
78 procent, under första kvartalet 2017.
Granskas utfallet mot analytikernas prognoser enligt Infront 
låg totalt 79 procent av bolagen över prognos och de tre 
senaste kvartalen har minst 70 procent av bolagen legat över. 
Det har aldrig tidigare hänt. Under de senaste tio åren har 
bolagen bara lyckats 70 procent en gång tidigare. Summerar vi 
vinsterna var det positiva utfallet mot prognos 14 procent, vil-
ken bara överträffats av andra kvartalet förra året. Även om vi 

justerar bort extrembolag låg utfallet 11 procent över prognos, 
samtidigt som medianen låg hela 8,1 procent över. Alla data 
visar att utvecklingen hade god bredd.

Försäljningen dock mer dämpad. Nedgång är 1,8 procent 
i årstakt, vilket är fjärde nedgångskvartalet i rad. Minusför-
ändring i försäljningen har före år 2020 bara förekommit i en 
femtedel av kvartalen innan år 2020, hälften av dessa var 
koncentrerade till Greklands-/eurokrisen 2012-2013.
Andelen bolag med försäljningsökning var 56 procent, vilket 
gav en positiv medianförändring på 1,0 procent. Det speg-
lar att bredden i utvecklingen är bättre än den summerade, 
som dras ner av utvecklingen i H&M och Essity på minus 27 
respektive minus 17 procent. Ändå överträffade börsbolagen 
analytikernas försäljningsprognoser, om än med låga 0,6 pro-
cent. Här har i alla fall analytikerna grepp om utvecklingen.

Verkstad och bank dominerar. Under första kvartalet var 
verkstadssektorns vinster störst med 37 procent av totalen, 
följt av bankerna med 26 procent och ett hopp ner till konsu-
mentsektorn på 11 procent. Granskar vi däremot vinstföränd-
ringen tog bankerna 40 procent, följt av verkstad på 29 och 
basindustrin med 14 procent av totalförändringen. Konsu-
mentsektorn var här den enda sektorn som visade fallande 
vinst, motsvarande 5 procent av totalvinsten, mycket på grund 
av H&M. Även om vi granskar utfallet mot prognos bidrog 
bankerna med störst andel (32 procent), följt av verkstad på 
30, medan byggsektorn tog en tredjeplats med 16 procent av 
totalen. Konsumentföretagen kom här fyra med 10 procent.

Slutsats: Rapporterna är mycket starka +58 procent samtidigt 
som försäljningstillväxten faller 1,8 procent. Corona bedöms 
inte störa marknaden framgent. Inflation och räntor bedöms 
dock trenda upp vilket bör leda till en tilltagande volatilitet. 
Stigande räntor slår hårdast mot utpräglade tillväxtförvaltare 
vilket gör att Indecap fortsätter rotationen mot värdeförvaltare 
med en generell övervikt mot den ”gamla ekonomin”.
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Börsrallyn efter tidigare krascher

Återhämtningen i S&P index efter botten förra året är 
den kraftigaste någonsin
Efter raset med 30 procent i mars förra året har S&P index 
gått upp 87 procent på 13 månader. Det har aldrig hänt tidi-
gare på samma korta tid. Hur ser återhämtningarna ut efter 
tidigare börskrascher?

Räntekampen 1983
I början av 80-talet bestämde sig USA för att bekämpa 
inflationen med hjälp av höga räntor. Den då legendariske cen-
tralbankschefen Paul Volker skickade upp räntan till tvåsiffriga 
tal, vilket skapade en börsnedgång under två år på totalt 27 
procent. När det vände den 12 augusti 1982 gick det uppåt 
med besked. Efter 13 månader var uppgången 66 procent, 
men ett år senare var kurserna fortfarande på ungefär samma 
nivå. På kraschbotten var värderingen låg. Mätt som direkt-
avkastning (utdelning dividerat med börsvärdet) var den 6,5 
procent och efter 13 månaders uppgång var den 4,3 procent. 
Jämfört med dagens 2,5 procent på börsbotten förra året och 
1,3 procent efter 13 månader uppgång var värderingarna på 
80-talet extremt låga. Å andra sidan, den tioåriga statsräntan 
låg då på drygt 10 procent, mot dagsens 1,6.

Svarta måndagen 1987
Den svarta måndagen den 19 oktober 1987 gav ett kurs-
fall på 19 procent under bara en dag. Det beskrivs ofta som 
början på börskraschen, men är i själva verket slutet. Totalt 
blev raset 33 procent och många ekonomer drog paralleller 
med börskraschen 1929. Det blev dock ingen upprepning, 
men 13 månader senare var uppgången bara 20 procent. Det 
tog ytterligare nio månader innan index passerat nivån före 

kraschen, vilket innebar en uppgång på 50 procent. På krasch-
botten var direktavkastningen 3,7 procent, vilket även gällde 
efter 13 månader. Den tioåriga statsräntan pendlade kring 9 
procent.

Minikraschen 1998
Under minikraschen 1998 var det inte mer än en sättning 
i USA på 19 procent. I Sverige var det däremot en ordentlig 
krasch på 40 procent. Sommaren 1998 var nämligen kurserna 
högt uppdrivna, framförallt i IT-aktier. Det knäcktes av stigan-
de inflation och räntor, men efter botten i oktober 1998 fick 
vi en kursökning med drygt 40 procent på 13 månader. Efter 
ytterligare ett år låg kurserna 60 procent över botten, vilket 
också blev toppen på IT-bubblan, mars 2000. Direktavkast-
ningen på botten 1998 var 1,6 procent och efter 13 månaders 
var den nere på 1,3 procent. Det var extremt lågt (alltså höga 
värderingar), eftersom den tioåriga statsräntan pendlade 
betydligt högre, kring 5 procent.

IT-kraschen 2000
Det här var egentligen tre krascher inom loppet av två år och 
summerade sig totalt till 50 procent. Första fasen startade 
i mars 2000 och summerades till 27 procent under ett år, 
varefter kurserna steg 14 procent under två månader. Därefter 
började kurserna falla igen och det otäcka dråpslaget var 
terrordåden den 11 september. Raset under hösten 2001 blev 
totalt 26 procent, men vände tio dagar efter terrorattackerna, 
varvid kurserna steg under tre månader med 21 procent. Den 
tredje vågen kom i spåren av upptrappningen av Irakkriget 
hösten 2002. Raset blev 33 procent och bottnade den 9 okto-
ber 2002, men kurserna vandrade i sidled fram till mars 2003, 
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då kriget bröt ut. När börsen vände blev uppgången efter 13 
månader mediokra 33 procent och det skulle ta totalt fem år 
för S&P att hämta in hela raset. Direktavkastningen på botten 
2002 var magra 1,9 procent, vilket hade fallit till 1,7 procent 
13 månader efter vändningen. Den tioåriga statsräntan pend-
lade kring 4 procent genom hela förloppet.

Finanskraschen 2008
”Den krypande kraschen” för den tog nästan två år att 
fullborda. Toppen dateras till juli 2007, men botten nåddes 
inte förrän i mars 2009, medan det kraftigaste raset uppstod 
under hösten 2008. Uppgången efter 13 månader var den 
näst kraftigaste av samtliga och var bara tio procent sämre 
än idag. På botten var direktavkastningen goda 3,1 procent, 
vilket minskade till 1,9 procent efter 13 månaders uppgång. 
Den tioåriga statsräntan startade på 5 procent 2007, gick ner 
till 4 procent hösten 2008 och till 3-3,5 procent 2009, vilket 
då kallades för ohållbart lågt. Idag skulle den räntenivån ge 
placerarna mardrömmar.

Slutsatsen
Det vi upplevt det senaste året är helt unikt. Trots enormt dålig 
makroekonomisk statistik och ständiga bakslag i kampen mot 
Coronapandemin har kurserna stormat uppåt på ett sätt som 
aldrig tidigare förekommit samtidigt som gigantiska skuldberg 
byggs upp av nationer. Placerarna har i stället tittat på räntan 
och lyssnat på centralbankschefernas utfästelser om ultralåga 
räntor under många år. De har därför glatts över att alternati-
vet till aktier inte givit någon avkastning. Frågan är hur längre 
de ultralåga räntorna kan bestå.



Utveckling för portföljerna

Under perioden har samtliga portföljer haft en positiv avkast-
ning. De portföljer med lägst risk är de som har klarat sig bäst 
jämfört mot index under kvartalet. Den generella undervikten i 
aktier om 5 procentenheter har legat kvar under hela kvartalet 
och är en del av förklaringen till att de portföljer som har en 
högre del aktier inte har klarat sig lika bra som sitt jämförelsein-
dex då det har varit stora uppgångar i de flesta aktiemarknader 
under perioden. Lannebo Sverige Plus är den fonden som har 
avkastat bäst i absoluta tal med en uppgång på 13,7 procent, 
jämförelseindex har under perioden gått upp 14,9 procent. Även 
globalfonderna har haft en positiv period Indecap Guide Global 

har stigit med 11,3 procent och Öhman Global Hållbar har 
stigit med 8,7 procent. I lågriskportföljerna har samtliga fonder 
överträffat sitt jämförelseindex där Atlant Multi-Strategy är 
den fond som har lyckats bäst under perioden med en uppgång 
på 2,2 procent. Under perioden har vi bytt ut Swedbank Robur 
Småbolagsfond Global mot Indecap Guide Global, förändringen 
gjordes då vi bedömer att utsikterna för större värdebolag ser 
bättre ut framöver jämfört med mindre tillväxtbolag. Andra 
förändringen är att vi har bytt ut Indecap Guide Tillväxtmark-
nadsfond mot Öhman Etisk Emerging Markets i alla portföljer 
som innehåller en tillväxtmarknadsfond.

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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Portföljernas avkastning 
 Senaste 

 månaden 
Senaste  
kvartalet 

Hittills 
i år  Sedan start 

Portfölj 1 0,4 0,8 1,5 6,8 
Index 0,0 0,0 -0,1 -3,1 
Portfölj 2 & 4 0,4 0,9 1,7 7,2 
Index 0,0 -0,7 -0,9 0,3 
Portfölj 3,5,7 0,6 2,4 3,3 20,4 
Index 0,3 2,0 2,0 16,4 
Portfölj 6,8,10 0,7 4,6 6,0 44,8 
Index 0,4 5,4 6,5 42,7 
Portfölj 9,11,13 1,0 7,5 9,9 72,1 
Index 0,7 9,2 11,3 74,1 
Portfölj 12,14 1,2 8,3 10,7 77,1 
Index 1,3 10,4 12,4 86,4 
Portfölj 15 1,6 9,5 12,0 88,4 
Index 1,7 12,0 14,2 101,4 
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Normalportfölj
Sverige 15%

USA 20%

Europa 10%

Tillväxtmarknader 5%

Statsobligationer 10%

Företagsobligationer
10%
Alternativa
Placeringar 10%
Penningmarknad 20%

Aktuell portfölj

Sverige 12%

USA 18%

Europa 10%

Tillväxtmarknader
5%

Företagsobligationer
30%

Alternativa
Placeringar 25%
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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  0,00% 0,00%
STIBOR 3M - 0,02% + 0,15%
Statsobl Sv 10 år  0,42% + 0,02%

Valutor

Instrument Senast YTD %
USD/SEK 8,31 + 1,09
EUR/SEK 10,14 + 0,87
GBP/SEK 11,77 + 4,75
DKK/SEK 1,36 + 0,96

Aktieindex

Instrument Senast YTD %
OMX 30 2 245  19,80
Dow Jones 34 207  11,77
DAX 30 15 437  12,53
Nikkei 225 28 364  3,35
DJ World 539  8,81

Råvaror

Instrument Senast YTD %
Olja Brent $ 67,22  30,02
Koppar 3M $ 10 028  29,27
Zink 3M $ 2 652  9,18
Guld $ 1 887 -0,81

Noteringar per 2021-05-24


