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Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – neutral
Konjunkturoptimism har präglat världens stora aktiemarknader och uppgången är bred. Från februari till april 2017 
steg den globala aktiemarknaden 6,7 %, tillväxtmarknaderna avkastade 9,4 % och Japan gick upp 3,1 %. Den svenska 
tioåriga statsobligationsräntan backade med 16 baspunkter och noterades till 0,58 % vid utgången av april. Kronan 
försvagades med 2,1 % relativt Euron och med 1,2 % mot den amerikanska dollarn. En allt starkare konjunktur i kombi-
nation med bra bolagsrapporter borgar för en fortsatt positiv utveckling på aktiemarknaderna världen över. Samtidigt 
är värderingen relativt hög efter snart nio år av i stort sett oavbruten uppgång på de globala aktiemarknaderna vilket 
gör att vi behåller vår rekommendation neutral till aktier.

Svenska aktier – neutral
Stockholmsbörsen steg ytterligare 9,6 % under februari till april. 
En allt starkare konjunktur i kombination med överraskande 
starka bolagsrapporter eldade på Stockholmsbörsen. Upp-
gången var bred där samtliga nio sektorer noterade betydande 
uppgångar. I topp placerade sig IT-sektorn med en uppgång om 
27 %. Därefter kom Industrisektorn samt Hälsovårdssektorn 
med en uppgång om 12 %. Vidare steg Konsumentvarusektorn, 
Finanssektorn samt Telekommunikationssektorn cirka 6,5 %. 
I botten återfanns energisektorn med en uppgång om 5 %. 
Stockholmsbörsen har gått starkt både i ett kort samt långt 
perspektiv samtidigt som värderingen är klart över ett historiskt 
genomsnitt. Vi behåller vår rekommendation neutral.

Amerikanska aktier – undervikt
Under perioden steg den amerikanska marknaden med 6,4 %. 
Trumps misslyckade sjukvårdsreform skapar oro kring hans 
förmåga att genomföra sin expansiva penningpolitik samt 
infrastrukturinvesteringar. Samtidigt har den allt dyrare dollarn 
de senaste åren slagit mot industriproduktionen. Vidare är 
värderingen relativt Europa hög vilket föranleder att vi ändrar 
vår rekommendation från neutral till undervikt.

Europeiska aktier – övervikt
Den europeiska marknaden steg med 10,4 % under perioden. 
Nederländerna och Frankrike där oron varit som störst noterade 
kraftigast uppgång om 15,6 respektive 13,8 %. Storbritannien 
var svagast med en samlad uppgång om 7,2 %. Efter att den 
politiska oron i Europa har avtagit samtidigt som centralbanken 
går försiktigt fram borgar för ett fortsatt positivt sediment. Vi 
ändrar vår rekommendation från neutral till övervikt.

Tillväxtmarknader – neutral
På tillväxtmarknaderna var mönstret de omvända från föregå-
ende tremånadersperiod. De råvaruberoende nationerna som 
Ryssland och Brasilien hade det svårt och föll 3,3 respektive 
0,5 %. Mer exportberoende ekonomier som Indien och Kina gick 
starkt och avkastade 15,9 respektive 10 %. Vi har en generell 
övervikt via vår globalförvaltare men på tillgångsnivå behåller vi 
vår rekommendation neutral.



Marknadsutsikter forts.

Svenska obligationer – undervikt
Svenska statsobligationer föll kraftigt under februari vilket fick 
obligationsindex att stiga 1 % under perioden. Hittills under 
året är dock den tio åriga svenska obligationsräntan i stort sett 
oförändrad. Samtidigt rör sig den svenska inflationen upp mot 
2 % vilket är i linje med de största ekonomierna i världen vilket 
bedöms leda till en svagt stigande trend på räntemarknaden 
från dagens mycket låga nivåer. Vi behåller vår rekommendation 
undervikt.

Svenska krediter – övervikt
En allt starkare konjunktur i kombination med att den politiska 
oron i Europa har avtagit medförde att kreditspreadarna snäva-
de in ytterligare under perioden. Ett nordisk kreditindex steg  
0,9 % under perioden. Vi behåller vår rekommendation övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Hedgefonder som grupp fortsätter att klara sig relativt väl 
under perioden. Bästa strategin är likt föregående period Long/
Short Equity som generellt gynnas av en positiv aktiemark-
nad. Systems Trading som försöker identifiera trender på olika 
tillgångsslag har det fortsatt svårt. Vi överviktar framförallt 
förvaltare med låg korrelation till aktie- och räntemarknad.  
Vi behåller vår rekommendation övervikt.



Stark vinstutveckling på Stockholmsbörsen
När bolag motsvarande drygt 80 % av börsvärdet lämnat 
rapport, kan konstateras att vinstökningen mätt som median 
fortsätter att vara extremt stark. Uppgång är hela 18 % i år-
stakt och 78 % av bolagen ökar vinsten. Det är den bästa vinst-
tillväxten sedan 2010, då vinsterna vände upp efter Lehman 
Brothers. Summerar vi vinsterna blir uppgången lägre beroende 
på Ericssons svaga utveckling. Då stannar uppgången på 5 %. 
Vinsterna i Mdr SEK ligger i paritet med tidigare års toppnivåer, 
se den samlade vinstsumman i diagrammet ovan. Även om 
vi mäter utfallet mot analytikernas prognoser blir bilden ljus. 
Totalt 70 % av bolagen levererar över prognos. Det är väsentligt 
bättre än utfallet något kvartal de senaste fyra åren. Summerar 
vi vinsterna blir utfallet ännu bättre. Då ligger vinsten hela 8,1 
% bättre än analytikernas prognoser. Räknat i miljarder kronor är 
det främst verkstad och banker som drar upp, medan IT/telekom 
drar ner. Mätt på detta sätt är dock ingen sektor utpräglat svag. 

Stockholmsbörsen – Vinst före skatt (Mdr SEK) 1995-2017 Q1

Granskar vi försäljningsutvecklingen är den också mycket bra. 
Uppgången, mätt som median är 7,5 %, vilket sammanfaller med 
det summerade värdet. Utfallet mot analytikernas prognoser 
är 1,6 % räknat som median och 1,9 % summerat. I båda fallen 
är även det bra siffror. Den goda vinstutvecklingen under det 
första kvartalet drivs av positiva valutaeffekter, överlag mins-
kade omstruktureringskostnader och en allt bättre konjunktur. 
I det senare fallet har Eurozonen visat tillväxt i snart två år, 
vilket givit allt tydligare avtryck i rapporterna. Samtidigt har 
USA:s tillväxt vänt upp något efter dämpningen som följde av 
den mycket starka dollarn och även Kina fortsätter att leverera 
en mycket stark utveckling, särskilt inom konsumtionsområdet. 
Till och med Japan har uppvisat en positiv konjunkturtrend det 
senaste året. Dessutom har både den svenska och den globala 
inflationen tagit fart, vilket givit visst utrymme för prishöjning-
ar, för första gången på tre år.

Svenska aktiemarknaden



Globala tillväxtindikatorn uppvisar styrka
Den globala tillväxtindikatorn som åskådliggör den aggre-
gerade utvecklingen för den globala industriproduktionen, 
detaljhandeln och bilförsäljningen i det sju största utvecklade 
ekonomierna (USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, 
Japan, Kanada) samt Kina trendar upp från 2,7 % till 4,1 % vilket 
är högt i ett historiskt perspektiv (den genomsnittliga tillväxten 
sedan 1996 i grafen ovan ligger på 2,5 %). Granskar vi de olika 
delarna går Industriproduktionen starkt, från 1,2 % till 3,1 % 
jämfört med för 12 månader sedan. Tittar man på den ameri-
kanska industriproduktionen går den från nolltillväxt till 0,5 %. 
Europa går från 1,0 till 2,4 %. Samtidigt som Kina växlar upp 
något och rör sig mot 7 %. Den globala detaljhandeln fortsätter 

Tillväxtindikatorn

upp. Den amerikanska detaljhandeln går från 3,8 till drygt 5 %, 
Europa rör sig upp mot 2,0 % och Kina rör sig upp mot 11 %. 
Vidare är den globala bilförsäljningen stark och ligger på 6 %. 
Den amerikanska bilförsäljningen faller dock kraftigt efter att 
legat på rekordnivåer under flera år. Det kompenseras av en 
stark nybilsförsäljning i Europa och Kina.
 Sammantaget är konjunkturen relativt god undantaget ett 
par skönhetsfläckar, den brittiska detaljhandeln faller ordentligt 
samtidigt som den amerikanska bilförsäljningen backar kraftigt. 
Vidare är vinsterna bättre än väntat. Att beakta är dock att 
värderingen är relativt hög efter snart nio år av i stort sett 
oavbruten börsuppgång.

Tillväxtindikatorn



Amerikanska kontra europeiska aktier
Europeiska aktier har underavkastat mot amerikanska aktier i 
ett decennium, aldrig tidigare har underavkastningen varit lika 
kraftig och varat lika länge. Den amerikanska aktiemarknaden 
är upp 148,7 % sedan april 2007 vilket är en överavkastning 
111,1 procentenheter då uppgången i Europa summeras till 
37,6 %. En allt bättre konjunktur i Europa bedöms leda till svagt 
stigande räntor vilket historiskt gynnat europeiska aktier rela-
tivt amerikanska aktier.

 En stark USD visavi EUR gör exportberoende Europa mer 
konkurrenskraftigt, divergensen mellan ECB (stimulerande) och 
FED (åtstramande) bör också innebära fortsatt valutamedvind 
för Europa.
 Vidare har investerarkollektivet under en lång period varit 
relativt skeptiska till den europeiska aktiemarknaden samtidigt 
som majoriteten prefererat den amerikanska aktiemarknaden. 
Uppfattningen att det går dåligt för Europa motsägs nu av allt-
mer data, kanske viktigast är att vinsttillväxten för innevarande 
år för första gången på fem år revideras upp kraftigt.

Amerikanska kontra europeiska aktier

Avkastningsrapport – 2007-04-30–2017-04-30



Den absoluta avkastningen under perioden februari till april 
2017 var positiv för samtliga 15 portföljer. Den portfölj som 
hade högst avkastning under tremånadersperioden var högrisk-
portföljen 15 med en uppgång på 9,3 %.
 Jämfört mot index har det varit en bra period för portföljerna, 
samtliga 15 portföljer presterade bättre än sitt jämförelseindex. 
Även jämfört med index gick högriskportföljen 15 bäst av
alla portföljer med en uppgång på 9,3 % vilket var 1,2
procentenheter bättre än index som gick 8,1 %. Portfölj
15 investerar bland annat i Didner & Gerge Global, Carnegie
Sverigefond och Schroder Global Smaller Companies som alla 
har haft en stark relativavkastning under perioden.
 Starkast avkastning bland de underliggande fonderna hade 
Carnegie Sverigefond med en uppgång på 10,98 % under 
perioden, fonden hade även en bra relativavkastning och över-
träffade index med 1,4 procentenheter. Carnegie Sverigefond 
har varit överviktad i Volvo som under perioden kom med en 
överraskande stark kvartalsrapport och därmed steg mycket i 
värde.
 Förra kvartalsrapporten skrev vi om Didner & Gerge Global 
som då hade haft en tuff period, nuvarande tremånadersperiod 
har det gått betydligt bättre och fonden är den som har bäst 
relativavkastning av samtliga underliggande fonder. Fonden 
slog index med 2,7 procentenheter och är en stor bidragande 
orsak till varför samtliga portföljer har slagit index då den finns 
med i 12 utav 15 portföljer.

 Om man ser på utveckling för portföljerna sedan starten 
2015-09-30 har samtliga femton portföljer haft en god 
utveckling och alla portföljerna har avkastat bättre än sitt 
jämförelseindex sedan start och även hittills i år.
 Vi kommer att göra en ändring i samtliga portföljer som 
innehåller Didner & Gerge Global och Schroder Global Smaller 
Companies som kommer innebära att vi minskar innehavet 
i fonderna till förmån för fonden Fidelity European Larger 
Companies. Detta gör vi för få en högre exponering mot den 
europeiska marknaden på bekostnad av de globala förvaltarna.

Utveckling för portföljerna

Vår rekommendation
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi som du valt. Det är inte en självklarhet att göra 
ändringar baseradepå 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



RÄNTEINSIKT

Inflationsfokus ger låg ränta
Riksbanken har fullt fokus på inflationen och kommer inte att börja höja styrräntan förrän tidigast under nästa sommar. 
Bolåneräntorna är, trots det, sakta på väg upp. Bunden boränta är att föredra framför rörlig, men det väger jämnt.

Efter den amerikanska centralbankens räntemöte den 14-15 
mars, där styrräntan som väntat höjdes, har räntenivåerna 
överlag rört sig nedåt. Den amerikanska ekonomin har utveck-
lats något svagare än tidigare under de senaste månaderna 
men det mesta talar för att det är en tillfällig svacka och att 
tillväxten tar fart igen under våren och sommaren. President 
Trump verkar få det svårare att driva igenom sin politik än vad 
många kanske trott. Ovissheten om den amerikanska politiska 
riktningen består dock.
 Inflationsutfallet för mars visade på lite lägre inflation 
än väntat i många länder, vilket också kan ha bidragit till de 
sjunkande räntorna. Osäkerhet inför första omgången av det 
franska presidentvalet den 23 april pressade också ned räntelä-
get. Efter att utfallet visat att det med stor sannolikhet blir den 
EU-vänlige Emmanuel Macron som blir Frankrikes näste presi-
dent så steg också räntorna en del. Med tanke på de oväntade 
resultaten i den brittiska EU-omröstningen och det amerikanska 
presidentvalet så går det dock inte att utesluta ännu en överrask-
ning i andra och sista omgången av presidentvalet den 7 maj.
 Osäkerhet om den ekonomiska politiken i både USA och Euro-
pa håller nere räntenivåerna medan en fortsatt starkare global 
ekonomi och gynnsamma tillväxtsignaler pressar på uppåt. Även 
i Sverige är räntorna i dagsläget på lägre nivåer än vad de var 
för en månad sedan, trots att ekonomin tuffar på i snabb fart, 
en allt stramare arbetsmarknad och fortsatt stigande bostads-
priser. Riksbankens låga styrränta och utökade obligationsköp 
bidrar till att hålla nere den allmänna räntenivån. Mycket goda 
statsfinanser medför också att räntorna pressas nedåt.

Fullt fokus på inflationen
Riksbanken har en av de lägsta styrräntorna i världen, -0,5 %, 
samtidigt som den svenska kronans växelkurs är ett par procent 
svagare än sitt historiska genomsnitt. Räntor och växelkurs 
ger alltså mycket stimulans till svenska hushåll och företag. 
Samtidigt har den svenska ekonomin utvecklats starkt under en 
längre tid nu och med tanke på den ökade skuldsättningen hos 
hushållen och de stigande bostadspriserna så borde det kanske 
vara dags för Riksbanken att strama åt. Riksbanken har dock 
fullt fokus på sitt inflationsmål på 2 %. Trots god tillväxt, så är 
det sex, sju år sedan inflationen låg i linje med målet. Underlig-
gande inflation har stigit från omkring 0,5 % för två år sedan 
till omkring 1,5 % i dagsläget, mycket av den uppgången beror 
dock på stigande energipriser. Om dessa priser plockas bort så 
har inflationen snarare gått nedåt än uppåt det senaste året. De 
löneavtal som tecknats under våren ligger också i underkant av 
vad Riksbanken räknat med i sina tidigare inflationsprognoser.
 Mot bakgrund av ovanstående, och lite svagare inflationsut-
fall för mars än väntat så var det ganska väntat att Riksbanken 
skulle behålla styrräntan på -0,5 % vid sitt senaste räntemöte 
den 26 april. Att man dessutom skulle justera ned sin prognos 
för styrräntan, räntebanan, något låg också i korten. Att de skul-

le öka på sina obligationsköp och därigenom ytterligare skruva 
upp stimulansen var däremot lite oväntat. Riksbanksdirektionen 
var dock djupt oenig, tre av sex ledamöter ville inte öka på 
obligationsköpen.
 Vi hade tidigare bilden att Riksbanken skulle vänta på infla-
tionsuppgången och komma med en första räntehöjning under 
våren 2018. Nu verkar det som Riksbanken ökat sitt fokus på 
inflationen ännu mer. Givet detta flyttar vi fram tidpunkten för 
en första räntehöjning till sommaren 2018 och tror också det 
dröjer längre innan det kommer en ytterligare höjning. Från och 
med våren 2019, när underliggande inflation landat på 2 %, så 
inleds dock en räntehöjningscykel som initialt innebär en takt om 
en procentenhet om året. En osäkerhetsfaktor som bör nämnas 
är att två av sex direktionsledamöter, de som drivit på hårdast för 
ökade stimulanser, sannolikt kommer att bytas i slutet av året.
 När vi nu räknar med att Riksbanken håller kvar sin minus-
ränta lite längre så innebär det att övriga ränteprognoser 
behöver revideras ned något. Långa marknadsräntor bör dock 
börja stiga på allvar väl innan Riksbanken börjar höja styrräntan. 
Utvecklingen i omvärlden lär dra med sig svenska räntor uppåt 
framöver. Ett osäkert kort är det politiska läget i omvärlden 
som innebär att det kan bli en del svängningar i räntenivåerna 
både uppåt och nedåt. Ett annat osäkert kort är hur bolånemar-
ginalerna kommer att utvecklas, vi räknar med att de kommer 
att sjunka något när det allmänna ränteläget börjar stiga. 
Huvudscenariot är att bolåneräntorna successivt börjar röra sig 
uppåt under andra halvåret 2017. Sammantaget tror vi tremåna-
dersräntan ligger marginellt högre vid årsskiftet än idag medan 
de längre räntorna har stigit med 0,2-0,4 procentenheter. Under 
2018 stiger tremånadersräntan något medan de längre boräntor-
na börjar gå upp lite snabbare. Därefter fortsätter uppgången un-
der de kommande åren. Vi antar att det kommer att ta drygt fem 
år innan en långsiktig jämviktsnivå för räntorna nås. Vi bedömer 
att en sådan nivå för tremånadersräntan ligger kring 5 %.

Osäker fördel för bunden ränta
Givet att vi räknar med att räntenivån kommer att vara högre 
framöver, framför allt på några års sikt, så är bundna boräntor 
generellt att föredra framför rörliga. När osäkerhet och risk vägs 
in i bedömningen så väger det dock ganska jämnt. De längre 
bindningstiderna har en liten fördel gentemot rörlig ränta i och 
med att den framtida genomsnittliga rörliga räntan väntas bli 
upp mot 0,5 procentenheter högre än dagens bundna ränta. 
Sannolikheten för att det ska löna sig att binda på längre tid 
ligger dock under 60 %. Så det kan vara värt att sprida risken.
 I och med att de bundna boräntorna inte väntas börja stiga 
på allvar förrän nästa så finns det förmodligen ett par månaders 
utrymme att avvakta och se, för den som överväger längre 
räntebindning, kanske 5 år. För den som överväger kortare 
räntebindning, t.ex. 2 år, är det dock mest lönsamt att binda 
omedelbart, givet att ränteprognoserna slår in.
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Aktuella marknadsnoteringar

 5 maj 2017 Juni 2017 Dec 2017 Juni 2018 Dec 2018 Dec 2019

3 mån 1,59 1,60 (-0,10) 1,70 (-0,10) 1,80 (-0,20) 2,00 (-0,25) 3,00 (-0,25)

2 år 1,69 1,70 1,90 (-0,10) 2,30 (-0,15) 2,80 (-0,15) 3,80 (-0,15)

5 år 2,36 2,40 (-0,10) 2,80 (-0,10) 3,30 (-0,10) 3,90 (-0,05) 5,00  

Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider

Anm: Förändringar i prognosen från Boräntenytt 28 mars inom parentes.

Instrument  Senast  31/12

Reporänta - 0,50 % - 0,50 %

STIBOR 3M - 0,48 % - 0,59 %

Stadsobl Sv 10 år 0,56 % 0,54 %

Räntor

Instrument  Senast  YTD %

OMX 30 1 646 + 8,54

Dow Jones 20 896 + 5,74

DAX 30 12 802 +  11,49

Nikkei 225 19 869 + 3,95

DJ World 355,5 + 9,04

Aktieindex

Instrument  Senast  YTD %

USD/SEK 8,83 - 2,70

EUR/SEK 9,67 + 0,87

GBP/SEK 11,44 + 1,85

DKK/SEK 1,30 + 0,79

Valutor

Instrument  Senast  YTD %

Olja Brent $ 50,62 - 9,01

Koppar 3M $ 5 559 + 0,43

Zink 3M $ 2 554 - 0,85

Guld $ 1 227 + 5,94

Råvaror

Noteringar per 2017-05-15

Denna rapport utgör ett informationsmaterial avsett för  
Sparbanken Syds kunder och andra intressenter. Rapporten  
gör inte anspråk på att vara fullständig och rapportens innehåll 
ska inte uppfattas som ett erbjudande om eller investerings-
rådgivning 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.


