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• Starka aktiemarknader sätter sitt hopp till passerad inflationstopp och kinesisk återöppning.

• Inflationen gör att företagen redovisar högre försäljning men samtidigt fallande vinster.

• Den historiskt svaga kronan fortsätter att utgöra huvudbry för Riksbanken.  

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – undervikt
Mjukare tongångar från centralbankerna världen över i kombination med återöppnandet av Kina bidrog till 
en stark period. Bolagsrapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognos 
samtidigt som vinsterna föll något vilket kan jämföras med 7 kvartal i rad med vinstökningar dessförinnan. 
Noterbart är att försäljningen fortsätter stiga kraftigt. Valutaeffekter samt prishöjningar står för lejonpar-
ten. Kronan stärktes mot den amerikanska dollarn med 5,3 procent och handlas till 10,46 vid utgången av 
januari. Mot Euron försvagades kronan med 4,2 procent och handlades till 11,37 vid periodens slut. Likt ti-
digare bedöms inflationen samt fortsatta räntehöjningar urholka köpkraften vilket torde leda till en allt sva-
gare konjunktur. Trots det förväntas den globala ekonomin enligt IMF växa med 2,9 procent 2023. Jämfört 
med oktober är det en uppjustering med 0,2 procentenheter. Vår bedömning är en fortsatt volatil marknad 
med stora slag både upp och ner. Vi behåller fortsatt en mindre undervikt i aktier.

Svenska aktier – undervikt
På Stockholmsbörsen steg index för de största 
bolagen med 12,5 procent. Index för de mindre bo-
lagen gick upp 13,3 procent. Samtliga nio sektorer 
på Stockholmsbörsen noterade en positiv utveck-
ling. Mediasektorn var periodens starkaste med 
en uppgång om 17,7 procent. Det två indextunga 
sektorerna, finanssektorn samt industrisektorn steg 
14,1 respektive 13,3 procent. Periodens svagaste 
sektorer var telekommunikationssektorn som steg 

2,8 procent. I Sveriges sjönk BNP med 0,6% under 
det fjärde kvartalet 2022 jämfört med föregående 
kvartal vilket var betydligt sämre än väntat. Sam-
tidigt ökade Inköpschefsindex för den svenska 
industrisektorn till 46,8 i januari jämfört med 45,9 i 
december. Där över 50 indikerar tillväxt. I Konjunk-
turinstitutets senaste prognos i december förvän-
tas BNP minska med 1,1% 2023 och öka med 1,3% 
2024. Vi behåller en mindre undervikt.
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Amerikanska aktier – undervikt
Den amerikanska aktiemarknaden steg 0,1 procent 
(uttryckt i svenska kronor). USA:s BNP steg med 2,9 
procent i beräknad årstakt under fjärde kvartalet, 
vilket var högre än förväntat. ISM, inköpschefsin-
dex för industrin visade en mindre försvagning då 
indexet sjönk till 47,4 i januari jämfört med, 48,4 i 
december. Fortsatta räntehöjningar bör leda till att 
den amerikanska arbetsmarknaden försvagas under 
de närmaste kvartalen. Vi behåller en undervikt.

Europeiska aktier – undervikt
Den europeiska aktiemarknaden gick upp 14,7 pro-
cent. Bland de större nationerna gick Tyskland bäst 
med en uppgång på 21,3 procent följt av Frankrike 
som steg 17,7 procent. Storbritannien avkastade 
11,3 procent (uttryckt i svenska kronor). Sjunkande 
gaspriser i Europa och minskad komponentbrist har 
varit positiva faktorer. Euroområdets inköpschefs-
index för industrin steg till 48,1 i januari från 47,8 i 
december. Vi behåller en neutralvikt.

Tillväxtmarknader– neutral
Tillväxtmarknaderna som grupp steg 15,7 procent 
under perioden. Det var betydande skillnader mellan 
olika länder. I topp placerade sig inhemska Kina som 
steg 44,5 procent, Hong Kong 32,4 procent och 
Taiwan 23,3 procent. I botten återfanns Indien som 
backade 8,6 procent följt av Brasilien som backade 
7,2 procent (allt uttryckt i svenska kronor). Under-
avkastningen är betydande jämfört med industri-
länderna både i ett kort och medellångt perspektiv. 
Värderingen är under ett historiskt genomsnitt. Vi 
behåller vår rekommendation neutral.

Svenska obligationer – undervikt
Under perioden var rörelserna på räntemarkna-
den relativt stora. Sett över hela perioden var dock 
rörelsen begränsad. Den svenska tioårsräntan gick 
från 2,17 till 2,04 vilket medförde att svenska obli-
gationsindexet steg med 1,4 procent. Den ameri-
kanska tioårsräntan backade från 4,03 till 3,53. Den 
tyska tioåriga statsobligationen ökade från 2,14 till 
2,22. Som väntat höjde både den amerikanska (Fed) 
och europeiska centralbanken (ECB) räntan med 
0,25 procent respektive 0,5 procent. Riksbanken 
beslutade också som väntat att höjning med 0,5 
procent till 3 procent vid penningpolitiska mötet den 
9 februari. Vi behåller vår rekommendation under-
vikt.

Svenska krediter – övervikt
En ökad riskaptit ledde till att kreditspreadarna 
snävade in under perioden. Samtidigt gick det korta 
marknadsräntorna och det långa marknadsräntorna 
åt olika håll. Det nordiska kreditindexet steg med 1,9 
procent. Vi behåller vår rekommendation övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Hedgefonder som grupp noterade uppgångar under 
perioden. Long/short equity samt räntestrategier-
na noterade betydande uppgångar. Samtidigt som 
trendföljande strategier uppvisade negativ utveck-
ling. Under perioden steg ett brett hedgefondindex 
med 2,8 procent. Vi överviktar framförallt förvaltare 
med låg korrelation till aktie- och räntemarknad. Vi 
behåller vår rekommendation övervikt.



Vinsterna Stockholmsbörsen

Utfall mot analytikernas prognos
Utfallet mot analytikernas prognoser enligt analysfir-
man Infront har visat plus varje kvartal de senaste elva. 
Det är en unikt stark trend, men denna gång lyckades 
inte företagen addera ytterligare ett positivt kvartal. 
Nedgången stannar dock på 1,0 procent. Justerat för 
bolagen i toppen (Skanska, Stora Enso, Nordea) och i 
botten (H&M, Ericsson, Volvo) ligger utfallet på minus 
0,4, men medianvärdet ligger hela 2,7 procent under, 
samtidigt som 59 procent av bolagen ligger under prog-
nos, varför den negativa avvikelsen är ganska tydlig.

Försäljningen
Försäljningen stiger markant. Jämfört med samma kvar-
tal för ett år sedan ligger uppgången på osannolika 19 
procent, vilket är extremt starkt. Även här syns dock en 
dämpning, för Q3 levererade en uppgång på 23 procent. 
Medianvärdet är dock lägre på 16 procent. Samtidigt är 
utfallet mot prognos 2,8 procent, mot 4,0 procent förra 
kvartalet, varför indikationerna på en dämpning också 

här är tydliga. Den kombinerade effekten av stigande 
utländska valutor (USD +21%, EUR +8%, GBP +5%, mätt 
som kvartalssnitt) och en global inflation på 8 procent 
fortsätter att ge försäljningsökningar, framförallt i ut-
landsberoende företag.

Slutsats
Det var ofrånkomligt att trenden till slut skulle brytas 
och att detta sker efter att den globala räntenivån i 
industriländerna stigit i snitt ungefär 3 procent, är inte 
överraskande. Det kommande året bedöms dock bli tuf-
fare av två skäl. Även om de utländska valutorna skulle 
hålla sig kvar på höga nivåer mot kronan, så skapar 
nivån visserligen en bra vinstnivå, men ingen tillväxt. 
Då måste valutorna stiga ytterligare. Den andra fak-
torn gäller arbetskraftskostnaderna, som släpar efter. 
Eftersom ungefär hälften av förädlingsvärdet i industri-
ella ekonomier består av arbetskraft, är det sannolikt att 
företagens kostnader kommer att stiga mer än normalt 
under 2023.

Efter att motsvarande ungefär 70 procent av börsvärdet lämnat rapport, kan konstateras att 
detta kvartal levererar ett flertal trendbrott. Den summerade vinsten för samtliga bolag har så 
här långt fallit med 5 procent, att jämföra med vinstökningar de senaste sju kvartalen dessför-
innan. Detta är exklusive två gigantiska nedskrivningar av goodwill i Telia och SSAB. Om dessa 
tas med får vi ett mycket kraftigt vinstras. Kvalitetstestar vi den underliggande vinsttrenden, 
genom att plocka bort de tre bolag som har störst vinstökning (Swedbank, Nordea, SEB) och de 
med störst vinstminskning (H&M, Ericsson, Electrolux) stannar nedgången på 1 procent.
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Börskrascher förr och nu

Olika krascher
Snabba och rappa, långsamma och utdragna. I den för-
sta kategorin hamnar krascherna 1987, 1988 och 2020, 
medan IT-kraschen 2000-2003 och finanskraschen 
2007-2009 hamnar i den utdragna. De snabba och 
rappa föregås av höga värderingar som spricker, oftast 
för att räntorna samtidigt stiger med börskurserna. De 
långsamma har byggts upp under lång tid och räntan 
har sakta följt med upp.

Det innefattar dock inte att börsen skall rekylera med 
30 procent, för det har inte inträffat i de tidigare, se graf 
ovan. Rekyler har funnits och även lika utdragna som nu, 
men de har toppat på max 20 procent. Det vi ser nu är 
alltså något nytt.

Vad eldar på aktiemarknaden
Oljan, det är världens viktigaste råvara och den enskilt 
viktiga faktorn för inflationens kortsiktiga fluktuatio-
ner. Oljepriset idag ligger på samma nivå som för ett 
år sedan, så följaktligen är ”oljeinflationen” noll. Det är 
den viktigaste faktorn bakom den dämpade inflations-
stegringen och syns snabbast i det land med störst 
oljeberoende, alltså USA.

Den amerikanska inflationen, alltså prisökningarna i 
årstakt, har det senaste halvåret dämpats. Från en topp 
på 9,3 procent är nu inflationstakten 6,4 procent och 

marknaden räknar med att den går under 3 procent i 
maj. Och tittar man på det senaste 6 månaderna har 
de amerikanska indexet knappt ökat alls, utan står i de-
cember på nästan samma nivå som i juni. Om det håller 
sig det närmaste halvåret innebär det alltså i princip noll 
i inflationstakt.

Mäter vi i stället inflationen utan effekt av energi, blir 
utvecklingen något mindre positiv. Då har årstakten 
dalat med en knapp procentenhet, från en topp på 7,3 
procent i september till 6,4 procent och utvecklingen det 
senaste halvåret innebär en uppgång på 2,1 procent.
Mönstret blir detsamma om vi jämför med de stora 
länderna i Europa.

Bränslet i uppgången är förhoppningar om kommande 
räntesänkningar, risken är att inflationen kan komma 
att dröja sig kvar längre än vad marknaden räknar med 
samtidigt som den försämrade reala köpkraften succes-
sivt kommer att slå igenom på bolagens vinster under 
2023. Mot det är värderingen på den globala aktiemark-
naden relativt balanserad i ett historiskt perspektiv.

Börskrascher förr och nu – är botten nådd? 
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Vid årsskiftet gjordes portföljerna om och består av 
7 stycken portföljer i olika risknivå, portföljerna är 
samma som innan men har bytt namn. Från 
årsskiftet har även 7 nya portföljer konstruerats 
som utgår från kunder som har hållbarhet som 
prioriterad fråga vid investeringar.  

 
De sju hållbara portföljerna har samma risknivå 
som övriga portföljer men består främst av fonder 
som har hållbarhet som målsättning. Eftersom 
hållbarhetsportföljerna endast har en månads 
historik kommer rapporten den här gången 
fokusera på övriga portföljer. 
 
Under den senaste tremånadersperioden har 
samtliga portföljer utvecklats positivt i absoluta tal 
och även haft en bättre utveckling än index. 
 
De två portföljerna med högst risk, Risknivå 6 och 
Risknivå 7, hade bäst utveckling under perioden 
och även bäst relativavkastning jämfört med index. 
November och januari var månader med stark 
börsuppgång medan december slutade på minus.  
 
Av aktiefonderna i portföljerna är det fonden 
Öhman Emerging Markets som har lyckats bäst i 
absoluta tal, fonden har stigit med 21,7 procent 
under perioden vilket är hela 6 procentenheter 
bättre än jämförelseindex som steg med 15,7 
procent.  
 
Under perioden har förändring gjorts i Risknivå 1, 
fonden Swedbank Robur Räntefond Kort A har 
lagts till för att minska risken samtidigt som 
korträntefonder nu bedöms ha möjlighet till positiv 
avkastning. Portföljerna behåller en svag undervikt 
i aktier.  

 
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%. 
 

 1  mån 3 mån I år  
Sedan  
2015 
1001  

Syd Risknivå 1 0,9 2,1 0,9 4,4 
Syd Hållbar Risknivå 1 1,1  1,1  
Index 0,1 0,4 0,1 -3,0 
Syd Risknivå 2 1,7 2,8 1,7 5,5 
Syd Hållbar Risknivå 2 1,7  1,7  
Index 1,1 0,8 1,1 -3,2 
Syd Risknivå 3 2,5 3,3 2,5 21,2 
Syd Hållbar Risknivå 3 2,8  2,8  
Index 2,2 1,4 2,2 18,5 
Syd Risknivå 4 4,4 6,7 4,4 47,4 
Syd Hållbar Risknivå 4 4,4  4,4  
Index 4,3 4,8 4,3 48,8 
Syd Risknivå 5 6,4 9,7 6,4 79,9 
Syd Hållbar Risknivå 5 5,9  5,9  
Index 6,4 7,6 6,4 86,3 
Syd Risknivå 6 6,9 10,6 6,9 85,0 
Syd Hållbar Risknivå 6 6,6  6,6  
Index 7,1 8,1 7,1 101,8 
Syd Risknivå 7 7,5 11,8 7,5 96,4 
Syd Hållbar Risknivå 7 7,0  7,0  
Index 7,9 9,3 7,9 116,3 

Utveckling för portföljerna

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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prioriterad fråga vid investeringar.  

 
De sju hållbara portföljerna har samma risknivå 
som övriga portföljer men består främst av fonder 
som har hållbarhet som målsättning. Eftersom 
hållbarhetsportföljerna endast har en månads 
historik kommer rapporten den här gången 
fokusera på övriga portföljer. 
 
Under den senaste tremånadersperioden har 
samtliga portföljer utvecklats positivt i absoluta tal 
och även haft en bättre utveckling än index. 
 
De två portföljerna med högst risk, Risknivå 6 och 
Risknivå 7, hade bäst utveckling under perioden 
och även bäst relativavkastning jämfört med index. 
November och januari var månader med stark 
börsuppgång medan december slutade på minus.  
 
Av aktiefonderna i portföljerna är det fonden 
Öhman Emerging Markets som har lyckats bäst i 
absoluta tal, fonden har stigit med 21,7 procent 
under perioden vilket är hela 6 procentenheter 
bättre än jämförelseindex som steg med 15,7 
procent.  
 
Under perioden har förändring gjorts i Risknivå 1, 
fonden Swedbank Robur Räntefond Kort A har 
lagts till för att minska risken samtidigt som 
korträntefonder nu bedöms ha möjlighet till positiv 
avkastning. Portföljerna behåller en svag undervikt 
i aktier.  

 
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%. 
 

 1  mån 3 mån I år  
Sedan  
2015 
1001  

Syd Risknivå 1 0,9 2,1 0,9 4,4 
Syd Hållbar Risknivå 1 1,1  1,1  
Index 0,1 0,4 0,1 -3,0 
Syd Risknivå 2 1,7 2,8 1,7 5,5 
Syd Hållbar Risknivå 2 1,7  1,7  
Index 1,1 0,8 1,1 -3,2 
Syd Risknivå 3 2,5 3,3 2,5 21,2 
Syd Hållbar Risknivå 3 2,8  2,8  
Index 2,2 1,4 2,2 18,5 
Syd Risknivå 4 4,4 6,7 4,4 47,4 
Syd Hållbar Risknivå 4 4,4  4,4  
Index 4,3 4,8 4,3 48,8 
Syd Risknivå 5 6,4 9,7 6,4 79,9 
Syd Hållbar Risknivå 5 5,9  5,9  
Index 6,4 7,6 6,4 86,3 
Syd Risknivå 6 6,9 10,6 6,9 85,0 
Syd Hållbar Risknivå 6 6,6  6,6  
Index 7,1 8,1 7,1 101,8 
Syd Risknivå 7 7,5 11,8 7,5 96,4 
Syd Hållbar Risknivå 7 7,0  7,0  
Index 7,9 9,3 7,9 116,3 

Utveckling för portföljerna

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%

Utveckling för portföljerna

De sju hållbara portföljerna har samma risknivå som övriga 
portföljer men består främst av fonder som har hållbarhet som 
målsättning. Eftersom hållbarhetsportföljerna endast har en 
månads historik kommer rapporten den här gången fokusera på 
övriga portföljer.

Under den senaste tremånadersperioden har samtliga portföljer 
utvecklats positivt i absoluta tal och även haft en bättre utveck-
ling än index.

De två portföljerna med högst risk, Risknivå 6 och Risknivå 7, 
hade bäst utveckling under perioden och även bäst relativav-
kastning jämfört med index.

November och januari var månader med stark börsuppgång 
medan december slutade på minus.

Av aktiefonderna i portföljerna är det fonden Öhman Emerging 
Markets som har lyckats bäst i absoluta tal, fonden har stigit 
med 21,7 procent under perioden vilket är hela 6 procentenhe-
ter bättre än jämförelseindex som steg med 15,7 procent.
Under perioden har förändring gjorts i Risknivå 1, fonden Swed-
bank Robur Räntefond Kort A har lagts till för att minska risken 
samtidigt som korträntefonder nu bedöms ha möjlighet till posi-
tiv avkastning. Portföljerna behåller en svag undervikt i aktier.

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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Utveckling för portföljerna

Normalportfölj
Sverige 15%
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Sverige 12%
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Vid årsskiftet gjordes portföljerna om och består av 7 stycken portföljer i olika risknivå, portföljerna är samma som innan men 
har bytt namn. Från årsskiftet har även 7 nya portföljer konstruerats som utgår från kunder som har hållbarhet som prioriterad 
fråga vid investeringar.



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  2,50% 2,50%
STIBOR 3M  3,17% 2,70%
Statsobl Sv 10 år  2,55% 2,35%

Valutor

Instrument Senast YTD %
USD/SEK 10,32 - 0,96
EUR/SEK 11,00 - 1,37
GBP/SEK 12,51 - 0,79
DKK/SEK 1,48 - 1,47

Aktieindex

Instrument Senast YTD %
OMX 30 2 235 + 9,37
Dow Jones 33 826 + 2,05
DAX 30 15 422 + 10,76
Nikkei Japan 27 473 + 5,28
DJ World 491 + 6,45

Råvaror

Instrument Senast YTD %
Olja Brent $ 83,35 - 3,03
Koppar 3M $ 9 044 + 7,67
Zink 3M $ 3 075 + 2,86
Guld $ 1 834 + 0,58

Noteringar per 2023-02-21


