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Marknadsutsikter

• Klart godkänd rapportperiod  med bred försäljningstillväxt och vinster strax över förväntningarna
• Stigande tillväxtindikator bekräftar styrkan i den globala ekonomin
• Höga värderingar och smygande oro för konjunkturtopp motiverar dock viss försiktighet

Svenska aktier – undervikt
På Stockholmsbörsen var uppgången mer måttlig och steg 1,1 
procent. Tittar man på sektornivå var utvecklingen blandad. 
Energisektorn gick starkast och steg 9,7 procent följt av 
Konsumentvaror som gick upp 6,1 procent. De två indextunga 
sektorerna gick åt olika håll. Finanssektorn steg 3,8 procent 
medan Industrisektorn backade 1,9 procent. Den summerade 
vinsttillväxten för storbolagen blev 20 procent. Eliminerar vi 
extremerna steg vinsten nära 5 procent vilket var något bättre 
än analytikernas prognoser. En i stort sätt oavbruten uppgång 
under snart nio år i kombination med en relativt hög värdering 
gör att vi behåller vår rekommendation undervikt.

Amerikanska aktier – undervikt
Den amerikanska aktiemarknaden steg med 4,9 procent i 
svenska kronor. Rapporterna för årets första kvartal var i 
linje eller något bättre än analytikernas prognoser. Trumps 
skattesänkning hjälpte till att infria det högt ställda förvänt-
ningarna. Den amerikanska industriproduktionen går mycket 
starkt samtidigt som bilförsäljningen oroar. Den Amerikanska 
Centralbanken Federal Reserv (FED) höjde som väntat räntan i 
mars från intervallet 1,50 till 1,75 procent. Marknaden räknar 
med minst två höjningar till under 2018. Vi behåller vår re-
kommendation undervikt.

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – undervikt
Efter kraftiga svängningar under inledningen av februari kom riskviljan tillbaka med full kraft under periodens andra 
hälft. Uppgången var bred både geografiskt samt på sektornivå. Den globala aktiemarknaden steg 5,6 procent i 
svenska kronor. Kronan försvagades med 6,8 procent mot den amerikanska dollarn och med 7,6 mot Euron. Den 
globala konjunkturen är fortsatt stark i stora delar av välden. Dock är värderingen relativt hög vilket gör att markna-
dens aktörer bedöms vara sårbara för negativa överraskningar. Vi behåller en undervikt i aktier.
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Europeiska aktier – neutral
Den europeiska marknaden steg 6,4 procent under perioden. 
Frankrike och Storbritannien noterade uppgångar kring 9,0 
procent samtidigt som Tyskland steg mer måttliga 3,3 procent 
(allt uttryckt i svenska kronor). Makroutvecklingen i Europa 
har bromsat in mycket hänförligt till utvecklingen i Storbritan-
nien där industriproduktion och bilförsäljning faller kraftigt. Vi 
behåller vår rekommendation neutral.

Tillväxtmarknader– neutral
Tillväxtmarknaderna som grupp steg 3,7 procent. Flera länder 
i Asien noterade betydande uppgångar där Kina steg 8,4 
procent. I Sydamerika steg Brasilien 1,5 procent samtidigt som 
Argentina backade 2,8 procent. Vidare förblev Ryssland oför-
ändrad under perioden (allt uttryckt i svenska kronor). Vi har en 
generell övervikt via vår globalförvaltare men på tillgångsnivå 
behåller vi vår rekommendation neutral.

Svenska obligationer – undervikt
Den svenska tioåriga statsobligationsräntan backade med 20 
baspunkter och stängde utgången av april på 0,71 procent 
vilket fick obligationsindex att stiga med 1,4 procent. Riksban-
ken 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 snävade in något under perioden och ligger 
på de lägsta nivåerna sedan 2007. Stark konjunktur i kombi-
nation med likviditet från centralbankerna har bidragit till att 
spreadarna snävat in ytterligare. Det nordiska kreditindexet 
steg 0,6 procent under perioden. Vi behåller vår rekommenda-
tion övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Hedgefonder som grupp har haft det relativt svårt under 
perioden. Turbulensen under inledningen av februari ledde till 
relativt stora nedgångar för strategierna Long/Short Equity 
samt System Trading. Även Fixed Income Arbitrageförvaltarna 
uppvisade en relativt svag utveckling. Vi överviktar framförallt 
förvaltare med låg korrelation till aktie- och räntemarknad. Vi 
behåller vår rekommendation övervikt.



Svenska aktiemarknaden

Vinstförändring årstakt, medianvärde, %

Vinster Stockholmsbörsen:
Den summerade vinsttillväxten för storbolagen blev 20 procent. Eliminerar vi de tre bolagen i toppen (Ericsson, Volvo, Elltel) och botten 
(H&M, Electrolux, NCC) faller vinsttillväxten till 5 procent. Slutligen kan konstateras att andelen bolag med vinsttillväxt stannade på 60 
procent, medan mediantillväxten stannade på 4 procent se diagrammet ovan.

Försäljningstillväxt
Den summerade tillväxten är 4,1 procent, medan medianen 
blev något bättre (4,6 procent), samtidigt som hela 71 procent 
av bolagen ökade försäljningen. Utfallet mot prognos blev 
också bra och låg på 1,1 procent.

Sektortrender
Fem sektorer ökade vinsten, mätt som median, med basin-
dustri och IT/telekom i topp, följt av verkstadsindustrin. Även 
bankerna och konsumentföretagen lyfte, men ganska margi-
nellt. I botten var byggsektorn en nykomling, tillsammans med 
serviceföretag och sjukvård. Granskar vi utfall mot prognos 
kan konstateras att medianvärdet var positivt för IT/telekom, 
verkstad, konsument och byggsektorn. Intressant är att 
byggsektorn, som levererade sämre vinstutveckling än tidigare 
kvartal, ändå lyckades leverera vinster över prognos. Basindu-
stri, service, sjukvård och i viss mån bankerna, kom in sämre 
än väntat. Då kan noteras att basindustri hade en väldigt bra 
vinstutveckling, men uppenbarligen var förväntningarna ännu 
högre ställda.

Försäljningen följer ungefär samma trend som vinsterna. 
Bäst tillväxt visade basindustri, verkstad, konsument och ser-
vice, liksom bankerna, men ganska marginellt. I botten hittar vi 
sjukvård, med byggsektorn strax före, vilket stämmer väl med 
vinstutvecklingen.

Slutsats
Sammantaget får rapportperioden klart godkänt. Tillväxten 
är bred samt något bättre än väntat. Det mindre bra är att 
den underliggande tillväxten inte är stormande stark, vi får gå 
tillbaka till mitten av 2016 för att hitta en lägre mediantillväxt.
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BNP-tillväxten stiger
Väger vi samman BNP-tillväxten för världens åtta största 
länder (USA, Kina, eurozonens fyra stora, Storbritannien och 
Japan) kan konstateras en stigande trend de senaste sex 
kvartalen, därtill ökar tillväxten från en relativt god nivå. Kina 
ligger, som vanligt, i topp med en årstillväxt på 6,8 procent, 
vilket dessutom är en viss uppgång det senaste året. I övrigt 
är tillväxten relativt likartad i de större länderna. I ett fall visar 
BNP-tillväxten en betydligt svagare trend. Det är i Brexit-
tyngda Storbritannien som uppvisar en BNP tillväxt kring 1,5 
procent.

Tillväxtindikatorn stiger kraftigt
För att få en månadskoll på BNP-tillväxten, tittar vi på den 
så kallade tillväxtindikatorn. Den väger samman ländernas 
detaljhandelstillväxt, bilförsäljning och tillväxt i industriproduk-
tion i en siffra. Denna indikator har på global nivå stigit fjorton 
kvartal i rad och indikerar nu en tillväxt på drygt 4 procent i 
årstakt. Undantaget den mycket kraftiga återhämtningen efter 
finanskraschen 2010, har tillväxtindikatorn nått denna höga 

nivå vid bara två tillfällen de senaste tjugo åren. Kina ligger 
naturligtvis drygt dubbelt så högt som genomsnittet. I botten 
hittar vi Storbritannien, där indikatorn har fallit markant de 
senaste månaderna och ligger nu kring 1 procent. Tillsammans 
med britternas BNP-hack, visar även detta att britterna fått 
tillväxtproblem. Sveriges tillväxtindikator ligger på 4,1 procent, 
men svängningarna är stora, precis som i BNP-statistiken.

Slutsats - lysande tider!
Slutsatsen kring konjunkturen är enkel att dra. Det är helt 
enkelt lysande tider tvärs över hela den industrialiserade 
jordgloben. Den enda svaga punkten hittar vi i Storbritannien i 
spåren av Brexit. Övriga länder har däremot full fart på hjulen 
och inte ens de italienska eftersläntrarna hänger med huvudet 
längre. Bättre än så här kan det nog inte bli.
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Trots en generell undervikt i aktier om 10 procentenheter i samtliga portföljer och därmed en något lägre risk än 
respektive jämförelseindex noterade högriskportföljerna betydande uppgångar och nästan i paritet med 
jämförelseindex. Bäst i absoluta tal är högriskportföljen som steg 3,6 procent under de senaste tre månaderna. 
Lågriskportföljerna förblev i stort sätt oförändrade under perioden och tyngdes av en svag utveckling för 
hedgefondstrategin.  
 
Tittar man på utvecklingen under de senaste 12 månaderna noterar samtliga 15 portföljer uppgångar. 
Högriskportföljerna är upp mellan 7 till 8 procent. I portföljen med lägst risk summeras avkastningen under 
samma period till 0,7 procent.  

Portföljernas Avkastning 
 

Avkastning* Senaste 
månaden 

Senaste 
kvartalet 

Hittills      
i år  

Sedan 
start 

Portfölj 1 0,0% 0,1% 0,2% 1,9% 
Index -0,1% -0,2% -0,2% -1,8% 
Portfölj 2 & 4 0,2% -0,1% 0,1% 3,1% 
Index -0,1% 0,4% 0,1% 0,2% 
Portfölj 3,5,7 0,9% 0,2% 0,7% 11,8% 
Index 1,1% 1,4% 1,3% 7,7% 
Portfölj 6,8,10 2,3% 1,1% 2,0% 23,8% 
Index 2,2% 2,0% 2,9% 19,0% 
Portfölj 9,11,13 3,8% 2,8% 3,6% 35,1% 
Index 3,5% 2,9% 4,3% 30,7% 
Portfölj 12,14 4,5% 3,2% 4,1% 37,2% 
Index 3,9% 3,5% 5,0% 35,8% 
Portfölj 15 5,0% 3,6% 4,5% 41,5% 
Index 4,4% 3,7% 5,4% 40,1% 

 
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%
Penningmarknad 20%

Aktuell portfölj

Sverige 10%

USA 15%

Europa 10%

Tillväxtmarknader 5%

Företagsobligationer
30%

Alternativa
Placeringar 30%

Utveckling för portföljerna

Trots en generell undervikt i aktier om 10 procentenheter i 
samtliga portföljer och därmed en något lägre risk än respek-
tive jämförelseindex noterade högriskportföljerna betydande 
uppgångar och nästan i paritet med jämförelseindex. Bäst i 
absoluta tal är högriskportföljen som steg 3,6 procent under 
de senaste tre månaderna. Lågriskportföljerna förblev i stort 

sätt oförändrade under perioden och tyngdes av en svag 
utveckling för hedgefondstrategin.

Tittar man på utvecklingen under de senaste 12 månaderna 
noterar samtliga 15 portföljer uppgångar. Högriskportföljerna är 
upp mellan 7 till 8 procent. I portföljen med lägst risk summeras 
avkastningen under samma period till 0,7 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 ban-
kens fondutbud med tillhörande faktablad.

Räntor

Instrument Senast 31/12
Reporänta - 0,50% - 0,50%
STIBOR 3M - 0,38% - 0,47%
Statsobl Sv 10 år  0,74 %  0,78%

Valutor

Instrument Senast YTD %
USD/SEK 7,75 + 6,97
EUR/SEK 10,31 + 5,01
GBP/SEK 11,80 + 6,83
DKK/SEK 1,38 + 5,13

Aktieindex

Instrument Senast YTD %
OMX 30 1 625 + 3,08
Dow Jones 24 713 - 0,02
DAX 30 13 108 + 1,49
Nikkei 225 22 930 + 0,73
DJ Global 400,24 + 0,75

Råvaror

Instrument Senast YTD %
Olja Brent $ 79,57  19,44
Koppar 3M $ 6 862 - 5,37
Zink 3M $ 3 093 - 6,72
Guld $ 1 286 - 1,22

Noteringar per 2018-05-18


