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• Starka bolagsrapporter för årets andra kvartal och fortsatt stark konjunktur i stora delar av världen.
• En allt starkare dollar i kombination med en tilltagande inflation påverkar Tillväxtmarknaderna.
• Räntehöjningar ligger nära i tiden om Riksbanken ska följa uppsatta mål.

Svenska aktier – undervikt
Index för Stockholmsbörsens största bolag steg 3,4 pro- 
cent samtidigt som index för de mindre bolagen gick upp  
6,9 procent. Bland Stockholmsbörsens nio sektorer gick 
IT-sektorn samt Hälsovårdssektorn starkast med en upp- 
gång om 11,1 respektive 10,8 procent. Störst nedgång  
noterades i Konsumentvaror som backade 3,0 procent.  
De två indextunga sektorerna Industri- samt Finanssektorn 
gick åt olika håll. Industrisektorn steg 0,8 procent medan  
Finanssektorn föll 1,3 procent. Vi behåller vår rekommenda-
tion undervikt.

Amerikanska aktier – neutral
Den amerikanska aktiemarknaden steg med 7,2 procent i 
svenska kronor och eldades på av starka bolagsrapporter för 
årets andra kvartal. Den amerikanska industriproduktionen 
går mycket starkt och uppvisar en årlig tillväxttakt om 3,8 
procent. Även detaljhandeln uppvisar styrka och ligger på 
historiskt höga 5,2 procent i årlig tillväxttakt. Den amerikanska 
styrräntan förblev oförändrad under perioden och ligger kvar i 
intervallet 1,50 till 1,75 procent. Marknaden räknar med minst 
två höjningar till under innevarande år. Vi går från undervikt till 
neutral.

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – undervikt
En majoritet av de större aktiemarknaderna världen över noterade uppgångar under perioden. Inledningen kanta-
des av oron kring ett allt mer utbrett handelskrig men som sedan förbyttes till mer positiva tongångar efter starka 
bolagsrapporter för årets andra kvartal. Den globala aktiemarknaden steg 4,2 procent i svenska kronor. Kronan 
försvagades med 0,5 procent mot den amerikanska dollarn och stärktes med 2,7 procent mot Euron. Den globala 
konjunkturen är fortsatt stark i stora delar av världen. Samtidigt är värderingen relativt hög men har kommit ner 
något till följd av starka bolagsrapporter. Marknaden bedöms fortsatt vara känslig för negativa överraskningar. Vi 
behåller vår rekommendation undervikt i aktier..
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Europeiska aktier – neutral
Den europeiska aktiemarknaden backade under perioden. 
Tyskland föll 1,3 procent följt av Frankrike som backade 1,0 
procent. Storbritannien noterade en nedgång om 0,4 procent 
(allt uttryckt i svenska kronor). Både industriproduktionen  
och detaljhandeln viker ner. Industriproduktionen tappar från 
drygt 4,0 procent till 2,0 procent och detaljhandeln backar  
från 3,0 till 1,9 procent. Värderingen är relativt låg i förhållande 
till motsvarande bolag på den amerikanska aktiemarknaden 
vilket gör att vi behåller vår rekommendation neutral. 

Tillväxtmarknader– undervikt 
Tillväxtmarknaderna som grupp föll 5,1 procent. Flera länder 
noterade betydande nedgångar. Argentina rasade 30,6 
procent, Brasilien föll 14,2 procent. I Kina var nedgången mer 
måttlig om 2,3 procent. Ryssland hörde till undantagen och 
steg 6,9 procent (allt uttryckt i svenska kronor). En allt starkare 
dollar i kombination med en tilltagande inflation i flera regioner 
gör att vi går från vår rekommendation neutral till undervikt. 

Svenska obligationer – undervikt
Den svenska tioåriga statsobligationsräntan backade med 11 
baspunkter och stängde utgången av juli på 0,60 procent vilket 
fick obligationsindex att stiga med 0,5 procent. Riksbanken 
lämnade som väntat styrräntan oförändrad på minus 0,5 och 
bedöms ligga kvar på dessa nivåer under året. Vi behåller vår 
rekommendation undervikt.

Svenska krediter – övervikt
Kreditspreadarna fluktuerade en del under perioden till följd  
av oron kring handelskrig samt turbulensen i Italien men  
snävade in pga överlag starka bolagsrapporter för årets andra 
kvartal. Det nordiska kreditindexet förblev oförändrat under 
perioden. Vi behåller vår rekommendation övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Bland Hedgefonder har utvecklingen varit blandad under 
perioden. Den trendföljande strategin system trading hörde 
till vinnarna och tjänade pengar på energisektorn samt en 
fortsatt uppgång på den amerikanska aktiemarknaden. Stra-
tegin Long/Short Equity hade det svårt under inledningen av 
perioden men återhämtade delar av tappet under juli. Vi över-
viktar framförallt förvaltare med låg korrelation till aktie- och 
räntemarknad. Vi behåller vår rekommendation övervikt.



Svenska aktiemarknaden

Vinstförändring årstakt, medianvärde, %

Vinster Stockholmsbörsen:
Under det andra kvartalet redovisade 75 procent av storbolagen stigande vinster. Vi får gå tillbaka ända till början av 2013 för att hitta 
kvartal då vinstfallen var fler än uppgångarna. Sedan dess har i genomsnitt 63 procent av bolagen levererat vinstökningar och den ge-
nomsnittliga tillväxten har varit 4,7 procent i årstakt, att jämföra med det senaste kvartalets vinstökning på 20 procent. Även om vi mäter 
medianvärdet blir bilden positiv. Den genomsnittliga vinsttillväxten sedan 2013 blir 8,5 procent, att jämföra med det senaste kvartalets 
uppgång på 16 procent (se diagrammet ovan).

Positivit prognosutfall
Jämfört med analytikernas prognoser blir den långsiktiga 
trenden också positiv, men utvecklingen har två faser. Det 
genomsnittliga utfallet från 2013 ligger på minus 1,6 procent, 
men snittet dras ner av den inledande perioden. De senaste 
tio kvartalen har däremot visat en stark trend och utfallet har 
överstigit prognoserna under åtta av kvartalen. Det senaste 
kvartalet låg utfallet hela 3,9 procent över prognos. Även 
medianvärdet för prognosutfallet är klart positivt. Det senaste 
kvartalet låg på 2,2 procent, vilket kan jämföras med genom-
snittet sedan 2013 på 0,2 procent.
 
Försäljningstillväxt
Även försäljningstillväxten backar upp den positiva långsiktiga 
trenden. Genomsnittet sedan 2013 har varit 3,7 procent, med 
positiv tillväxt under 17 av 22 kvartal. Det senaste kvartalets 
uppgång ligger på 5,9 procent, samtidigt som medianvärdet 
var ännu lite högre, på 7,6 procent. Det visar att den starka 
efterfrågan i bolagen var bred. Bredden syns även i att 87 
procent av bolagen visade försäljningstillväxt. Mäter vi mot 

försäljningsprognoserna, kan konstateras att det långsiktiga 
snittet visar att utfallet överträffar analytikernas prognoser 
med 0,2 procent. Det senaste kvartalet var dock bättre och låg 
på 1,8 procent. 

Slutsats
När nu i stort sett alla storbolag lämnat rapport för det andra 
kvartalet, kan konstateras att detta är ett starkt kvartal. En 
stark global konjunktur med fortsatta minusräntor i den in-
hemska ekonomin och därtill en mycket svag krona mot både 
dollar, euro och pund, bidrar till utvecklingen.



Inflation

Inflation, Sverige, USA, Storbritannien och Tyskland.

Inflationen stiger
För tre år sedan låg inflationen i Sverige på minus 0,4 procent. 
Då dök begreppet ”deflation” upp i spalterna. Vi använder det 
när vi vill skrämmas, som i fallet Japan. Där påstås deflation 
vara grunden till problemen de senaste två decennierna. Att 
Japan sedan 1990 avvecklat världshistoriens största fastig-
hetsbubbla är det få som lyfter fram. Markpriserna har fallit 
med ofattbara 80 procent. I Sverige har bostadsfastigheter 
gått helt åt andra hållet. 

Här har vi en uppgång med hela 280 procent. Ingen kan därför 
överraskas av att den japanska inflationen sedan 1990 stan-
nat på 0,4 procent per år, mot Sveriges 1,9 procent. Idag är 
dock deflation ett avlägset hot. Det senaste året har Sveriges 
konsumentprisindex stigit med just 1,9 procent och om vi gör 
som Riksbanken, exkluderar den sänkande effekten från låga 
räntor, blir inflationen 2,1 procent. Då ligger vi över Riksban-
kens inflationsmål nästan oavsett hur vi mäter och allt fler 
börjar nu tala om stigande räntor. 

Av Sveriges åtta största konsumtionsområden har priserna 
det senaste året stigit i sju. Uppgången är störst för de två 
största, boendekostnader och mat/dryck, där priserna det 
senaste året stigit drygt 3 procent. Stigande oljepris och en 
svag kronkurs är två viktiga drivkrafter. Bara gruppen ”nöjen” 
ligger på minus, men det gör den nästan alltid, för där ingår 
merparten av den elektronik vi köper och den faller nästan 
alltid i pris. Om Riksbanken skall följa sitt uppsatta mål ligger 
räntehöjningar nära i tiden.



Utveckling för portföljerna

Vi väljer att behålla en generell undervikt i aktier om 10 
procentenheter i samtliga portföljer. Vi minskar dock risken 
ytterligare genom att ta ner exponeringen mot tillväxtmark-
nader och istället öka exponeringen mot den amerikanska 
aktiemarknaden genom att höja upp andelen globala aktier.  
Det gör att vi lämnar Fidelity European och minskar Guide 
Tillväxtmarkandsfond till förmån för befintliga globalfonder. 
Under perioden stiger högriskportföljerna mellan 0,2 till 0,5 
procent och tyngs framförallt relativt index av en svag utveck-

ling för Fidelity European samt Carnegie Småbolag. Lågrisk-
portföljerna förblev i stort sett oförändrade under perioden 
och tyngdes av en svag utveckling för hedgefondstrategin 
samt företagsobligationer.

Tittar man på utvecklingen under de senaste 12 månaderna 
noterar samtliga 15 portföljer uppgångar. Högriskportföljerna 
är upp mellan 10 till 11,5 procent. I portföljen med lägst risk 
summeras avkastningen under samma period till 0,1 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%.

Normalportfölj Aktuell portfölj

Portföljernas avkastning



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 - 0,50% - 0,50%
STIBOR 3M - 0,37% - 0,47%
Statsobl Sv 10 år  0,48 %  0,78%

Valutor

Instrument Senast YTD %
USD/SEK 9,11 + 11,50
EUR/SEK 10,50 + 7,02
GBP/SEK 11,73 + 6,20
DKK/SEK 1,40 + 7,14

Aktieindex

Instrument Senast YTD %
OMX 30 1 636 + 3,81
Dow Jones 25 833 + 4,52
DAX 30 12 388 - 4,10
Nikkei 225 22 219 - 2,39
DJ Global 400,24 + 0,75

Råvaror

Instrument Senast YTD %
Olja Brent $ 72,69  9,12
Koppar 3M $ 5 989 - 17,40
Zink 3M $ 2 376 - 28,35
Guld $ 1 189 - 8,69

Noteringar per 2018-08-21


