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• Vinstutveckling i underkant på Stockholmsbörsen
• Tyska IFO-indexet ångar på

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – neutral
Majoriteten av världens aktiemarknader präglades av kursnedgångar under perioden maj till juli. Den globala aktiemark-
naden föll med 4,1 procent, Japan föll med 3,1 procent medan däremot tillväxtmarknadsaktier steg med 0,7 procent. 
Den svenska tioåriga statsobligationsräntan steg med 36 baspunkter och stängde utgången av juli på 0,9 procent. 
Kronan stärktes kraftigt mot den amerikanska dollarn, 8,8 procent, medan förstärkningen relativt Euron var mer blyg-
sam och uppgick till 0,9 procent. Världsekonomin fortsatte under kvartalet uppvisa robust tillväxt och starka arbets-
marknader. Den ekonomiska utvecklingen i Europa är det stora utropstecknet i förhållande till tidigare förväntningar. 
Detta underliggande tillväxtklimat är fortsatt ett viktigt stöd till aktiemarknadernas fortsatta utveckling världen över. 
Samtidigt är värderingen relativt hög efter snart nio år av i stort sett oavbruten uppgång på de globala aktiemarkna-
derna vilket gör att vi behåller vår rekommendation neutral till aktier.

Svenska aktier – neutral
Stockholmsbörsen föll 4,3 procent under perioden tyngd av 
höga förväntningar inför rapporterna för det andra kvartalet 
och en sjunkande dollar. Förväntningarna inför rapportperioden 
hade dragits upp efter de starka rapporterna för det första kvar-
talet. Utfallen räckte inte till att lyfta kurserna vidare. Vid sidan 
av rapportbesvikelser från till exempel Ericsson och AstraZene-
ca, föll kurserna i många verkstadsbolag trots att utvecklingen 
i många fall var stark. De flesta bankerna mötte eller överträf-
fade förväntningarna med undantag av Nordea. Den bästa 
sektorn var råvarusektorn som steg med 5,7 procent. Industri-
sektorn var svagast och föll med 8,6 procent följt av finanssek-
torn som sjönk 5,1 procent. Bolagsrapporterna bekräftade att 
konjunkturen fortsatte att vara stark under perioden. Försälj-
ningsutvecklingen för konjunkturkänsliga bolag var överlag god. 
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
Den amerikanska aktiemarknaden sjönk med 5,1 procent. Värt 
att påpekas är dock att hela nedgången och lite till beror på 
valutaeffekten att den amerikanska dollarn försvagades 8,8 
procent relativt den svenska kronan. I lokal valuta, USD, steg 
istället den amerikanska aktiemarknaden med 3,7 procent. Den 
främsta orsaken till den svagare dollarn är att tillväxtutsikterna 
i USA har fått reviderats ner medan optimismen har ökat kring 
den europeiska konjunkturen. Amerikanska aktier har överav-
kastat mot Europeiska aktier i ett decennium, aldrig tidigare 
har överavkastningen varit lika kraftig och varat lika länge. 
Detta i kombination med att värderingen på den amerikanska 
marknaden relativt Europa är fortsatt hög gör att vi behåller vår 
rekommendation undervikt.



Marknadsutsikter forts.

Europeiska aktier – övervikt
Den europeiska marknaden föll med 2,4 procent under perioden. 
Tyskland, Frankrike och Storbritannien noterade störst ned-
gångar på -5,2, -4,1 respektive -3,8 procent. Bäst gick den Ita-
lienska marknaden med en uppgång på 4,7 procent. I maj vann 
mittkandidaten Emmanuel Macron den avgörande omgången 
av det franska presidentvalet före Marine Le Pen och hennes 
parti Nationella fronten. Sammantaget blev finansmarknaderna 
lugnade av dessa resultat. Under perioden har tillväxtutsikterna 
i USA reviderats ner medan optimismen har ökat kring den euro-
peiska konjunkturen. Även penningpolitiskt verkar det som att 
USA och euroområdet går skilda vägar. Medan USA höjer räntan 
och pratar om att minska centralbankens balansräkning är det 
fortfarande negativ ränta och en ökning av balansräkningen 
som gäller i Europa. Europeiska aktier har underavkastat mot 
amerikanska aktier i ett decennium, aldrig tidigare har underav-
kastningen varit lika kraftig och varat lika länge. En allt bättre 
konjunktur i Europa bedöms leda till svagt stigande räntor 
vilket historiskt gynnat europeiska aktier relativt amerikanska 
aktier. Vidare har investerarkollektivet under en lång period varit 
relativt skeptiska till den europeiska aktiemarkanden samtidigt 
som majoriteten prefererat den amerikanska aktiemarknaden. 
Uppfattningen att det går dåligt för Europa motsägs nu av 
alltmer data. Detta i kombination med att den politiska oron i 
Europa har avtagit samtidigt som centralbanken går försiktigt 
fram borgar för ett fortsatt positivt sediment. Vi behåller därför 
vår rekommendation övervikt.

Tillväxtmarknader – neutral
Utvecklingen inom tillväxtmarknaderna var mycket varierad 
under perioden men som helhet avkastade tillväxtmarknads-
aktier +0,7 procent.  Kina låg i topp med en avkastning på 5,6 
procent medan Brasilien hade diametralt motsatt utveckling och 
föll med 5,7 procent. Även den indiska marknaden uppvisade 
svaghetstecken och sjönk med 1,3 procent. Vi har en generell 
övervikt via vår globalförvaltare men på tillgångsnivå behåller vi 
vår rekommendation neutral.

Svenska obligationer – undervikt
Räntan på svenska statsobligationer steg under perioden från 
0,58 procent till 0,94 procent, vilket fick obligationsindex att 
sjunka med 0,7 procent. Under juli kom Riksbanken med sitt re-
poräntebesked. Själva beskedet i sig var dock ingen kioskvältare, 
reporäntan var oförändrad och ingen förändring av QE skedde. 
Detta pekar fortsatt på att direktionen är nöjd med rådande 
utveckling i svensk ekonomi. Dock så påpekar de att det globala 
inflationstrycket är dämpat och därmed får inte kronan stärkas 
för mycket och för snabbt för att de ska kunna nå upp till sitt 
2% mål. Under slutet av juli kom Svenska BNP in på 4% på året 
mot förväntade 2,7%. Det var framförallt den starka hushåll-
skonsumtionen som lyfte siffran. Vi behåller vår rekommenda-
tion undervikt.

Svenska krediter – övervikt
Fortsatt starka konjunktursiffror i kombination med att den poli-
tiska oron i Europa växlat ned till en stabilare nivå medförde att 
kreditspreadarna fortsatte att snävas in något under perioden. 
Ett nordisk kreditindex steg 0,04 procent under perioden. Vi 
behåller vår rekommendation övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Hedgefonder som grupp fortsätter att klara sig relativt väl 
under perioden. Bästa strategierna är Fixed Income Arbitrage 
och Long/Short Equity. Fixed Income Arbitrageförvaltarna har 
gynnats av positioner för stigande räntor samtidigt som Long/
Short Equity förvaltarna varit lyckosamma med bolagsrapport-
perioden. Systems Trading som försöker identifiera trender 
på olika tillgångsslag har under perioden haft det besvärligt 
och därmed varit största negativa bidragsgivare. Vi överviktar 
framförallt förvaltare med låg korrelation till aktie- och ränte-
marknad. Vi behåller vår rekommendation övervikt.



Vinsttillväxten dämpas
När drygt 60 bolag i SME lämnat rapport, motsvarande ungefär 
75 procent av börsvärdet, kan konstateras att vinstökningen 
är 2 procent, att jämföra med 5 procent förra kvartalet. Som 
vanligt har enskilda storbolag en betydande inverkan på ut-
vecklingen. Exkluderar vi de tre bolag med bäst vinstförändring 
(Volvo, Atlas, Boliden) respektive sämst (Ericsson, Telia, Nordea) 
blir tillväxten 4 procent, vilket är långt ifrån de 20 procent 
som registrerades förra kvartalet. Ytterligare något bättre blir 
utvecklingen om vi granskar medianvärdet. Då blir tillväxten 9 
procent, vilket dock bara är hälften av vinsttillväxten under det 
förra kvartalet. Totalt 56 procent av bolagen ökade vinsten, mot 
hela 78 procent förra kvartalet.

Missar prognos
Mot bakgrund av ovanstående är det inte överraskande att 
bolagen hamnade 2,4 procent under analytikernas prognoser 
enligt SME, vilket kan jämföras med utfallet förra kvartalet på 
hela plus 8,1 procent. Förra kvartalet var dock var ett exceptio-
nellt positivt kvartal. Eliminerar vi  bolagen i toppen (H&M, SEB, 
Swedbank) och botten (Telia, Atlas, Ericsson) blev utfallet minus 
1,8 procent, vilket kan jämföras med plus 9,5 procent förra 
kvartalet. Även justerat blev det alltså en markant försämring. 
För första gången på sex kvartal är därtill andelen företag som 
klarar prognos under 50 procent, att jämföras med 70 procent 
förra kvartalet. Följaktligen är även utfallet mätt som median 
negativt, med 0,5 procent. Förra kvartalet var utfallet plus 6,3 
procent, vilket dock var exceptionellt starkt.

Vinstförändring (värde), årstakt, %

Försäljningen stark
Däremot fortsätter försäljningstillväxten att öka och nådde 
hela 8,8 procent, mot 6,4 procent förra kvartalet. Fortfarande är 
valutaeffekterna klart positiva, vilket hjälper till, men den goda 
tillväxten förklaras också av en förbättrad konjunktur i framfö-
rallt de traditionella exportbolagen. Hela 87 procent av bolagen 
visade försäljningstillväxt, vilket skall jämföras med 85 procent 
förra kvartalet. Även utfallet mot prognos hamnade på plus 
(0,2 procent), vilket dock skall jämföras med mycket goda 1,7 
procent förra kvartalet. Andelen bolag som slog försäljnings-
prognoserna var denna gång 60 procent, vilket var en nedgång 
från förra kvartalets mycket höga 77 procent.

Slutsats - dämpning
Trots att inte alla bolag lämnat rapport, kan slutsatsen dras att 
utvecklingen är tillfredställande, men inte i nivå med förvänt-
ningarna och inte i nivå med utvecklingen förra kvartalet. Förra 
kvartalet var dock ett ovanligt starkt kvartal och tog placerar-
na med överraskning. Ytterligare en slutsats är att de mindre 
bolagen i SME utvecklas bättre än de största bolagen. Det finns 
dock betydande engångseffekter i ett flertal storbolag som 
påverkar siffrorna. Både engångsvinster på sålda bolag, liksom 
omstruktureringskostnader, både förra året och i år, ställer till 
jämförelsen. Därför är troligen medianvärdet den bästa indi-
katorn på den underliggande utvecklingen och då är kvartalet 
godkänt, men dämpningen från förra kvartalet blir fortfarande 
tydlig.

Svenska aktiemarknaden

Vinstutvecklingen i underkant. Andra kvartalets utveckling är något sämre än väntat. En hel del storbolag drar ner utvecklingen.



Tyska IFO-indexet ångar på Inflytelserikt index
Ett av Europas viktigaste humörindex är tyska IFO, som mäter 
aktiviteten i tysk ekonomi. Det har funnits i nästan 30 år. Tyvärr 
har den inte någon exakt motsvarighet i andra länder, vilket 
minskar användbarheten. I Tyskland är indexet dock mycket 
uppmärksammat. Därför är det inte konstigt att de flesta tyska 
affärsmän man möter, strålar ikapp med solen. IFO har nämli-
gen aldrig legat högre. Det är ganska sensationellt, eftersom 
Tyskland bara för ett år sedan betraktades av de flesta som ett 
osäkert kort.

Europakonjunktur

Stöttas av konsumtionen
Det är framförallt den inhemska ekonomin som går som tåget. 
Granskar vi två viktiga indikatorer för själva privatkonsumtionen, 
kan konstateras att detaljhandelstillväxten slår rekord, samt 
att bilförsäljningen är urstark. Det är dock inga nya trender, 
utan tillväxten har varit synlig i nästan två år. Det är en god 
indikation på hur lång tid det tar för konjunkturen att uppfattas 
som ”bra” ur medias och allmänhetens synvinkel, efter det att 
statistiken visar att trenderna vänt.

Germany, Business Surveys, IFO

Germany, Business Surveys, IFO, Business Survey, Trade & Industry



Alla portföljer överträffade sina respektive jämförelseindex 
under perioden maj till juli 2017. De portföljer som hade högst 
absolut avkastning under kvartalet var portföljerna 2 och 4 
(mycket låg till låg risk), med en uppgång på 0,7 procent. De 
portföljer som gick bäst relativt sina respektive jämförelseindex 
var portföljerna 3,5 och 7 vilka överträffade sina index med 1,5 
procentenheter.
 Bland lågriskinnehaven var de starkaste bidragsgivarna Catel-
la Hedgefond och Carnegie Corporate Bond vilka överträffade 
sina respektive jämförelseindex med 2,1 respektive 1,0 procent-
enheter. Inom den svenska aktiedelen var innehavet i Lannebo 
Sverige Plus den främsta positiva bidragsgivaren och fonden 
slog sitt index med 0,9 procentenhet. Didner & Gerge Global 
var den starkaste bidragsgivaren för den globala aktiedelen 
av portföljerna. Fonden överträffade sitt jämförelseindex med 
3,1 procentenheter. Inom den Europeiska aktiedelen var den 
starkaste bidragsgivaren Fidelity European Larger Companies 
som slog sitt index med 3,7 procentenheter. 
 Glädjande att notera är att samtliga portföljer levererat posi-
tiv absolut avkastning hittills i år trots att vissa av portföljernas 
index levererat negativ avkastning. 
 Om man ser på utveckling för portföljerna sedan starten 
2015-09-30 har samtliga femton portföljer haft en god positiv 
absolut avkastning och alla portföljerna har avkastat bättre än 
sitt jämförelseindex.

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 änd-
ringar 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



RÄNTEINSIKT

Sommarstiltje på räntemarknaden 
Trots stark tillväxt i både svensk och internationell ekonomi så har räntorna legat still de senaste veckorna. Bolåneräntor-
na väntas stiga men uppgången tar inte fart ordentligt förrän under nästa år. Ränteutsikterna innebär att långa bundna 
boräntor har en knapp fördel gentemot rörliga boräntor.

Räntenivåerna har inte rört sig särskilt mycket under de senaste 
veckorna. Starkare konjunktur och ljusare tillväxtutsikter pressar 
räntorna uppåt i många länder medan fortsatt svagt inflations-
tryck och låga inflationsförväntningar håller tillbaka uppgången. 
Flera stora centralbanker har försiktigt börja indikera att pen-
ningpolitiken gradvis kommer att läggas om i mindre expansiv 
riktning från och med hösten. Än så länge avvaktar de dock 
med att signalera kommande räntehöjningar. Som vanligt så har 
amerikansk politik fortsatt bjuda på konflikter och uppståndelse. 
President Trump har återigen stött på problem. Trots republi-
kansk majoritet i båda kamrarna får han inte igenom särskilt 
många förslag, han är på väg in i handelskrig med Ryssland 
(kanske även ett reguljärt krig med Nordkorea) samtidigt som 
allt mer konstigheter kring hans valkampanjs relationer med 
ryska agenter kommer i dagen. Sannolikt bidrar den politiska 
osäkerheten till att US-dollarn fortsätter sjunka, nu är den näs-
tan 10 procent svagare än vid toppnivåerna i januari.  
 Även de svenska räntorna har legat mer eller mindre still 
under sommaren. Varken en regeringskris (två ministrar har 
avgått efter avslöjanden om oegentligheter på transportsty-
relsen som äventyrat rikets säkerhet) eller en urstark ekonomi 
har fått fart på räntorna. BNP-utfallet för det andra kvartalet 
visade att ekonomin vuxit med 4 procent det senaste året. Ett 
utfall som få länder kan mäta sig med. Andra indikatorer, som 
arbetsmarknadsdata, inköpschefsindex och konjunkturinstitu-
tets barometerindikator, bekräftar bilden av att den svenska 
ekonomin fortsätter att växa i snabb takt. De senast inflations-
utfallen visar att inflationen nu ligger nära Riksbankens mål 
på 2 procent. Framöver kommer dock effekterna av tidigare 
kronförsvagning, ökande bensin- och elpriser och en mätteknisk 
förändring (avseende hur flygpriser mäts) att avta vilket talar 
för att inflationstakten kan komma att gå ned något. Den, givet 
bristen på viss arbetskraft, låga löneökningstakten tyder också 
på att inflationstrycket ännu inte vuxit sig särskilt starkt. 

Riksbanken väntar på inflationen 
Riksbanken har stort fokus på att få inflationen att nå infla-
tionsmålets tvåprocentsnivå. Ett mål som inte uppnåtts på 
många år och som inte väntas nås förrän tidigast 2019. Vi 
är därför eniga med Riksbanken om att en första höjning av 
styrräntan sannolikt inte behövs förrän tidigast under hösten 
2018. Räntemarknaden har satt en sannolikhet på omkring 20 
procent att det kan komma en räntehöjning från Riksbanken 
redan under det första kvartalet 2018 och har 40 procents san-
nolikhet för en höjning senast under det andra kvartalet, men 
räntesättningen ligger i övrigt i linje med Riksbankens prognos. 
Vi tror dock att räntehöjningarna kan komma att trilla in tätare 
än vad Riksbanken och marknaden räknar med, från och med vå-
ren/sommaren 2019 när underliggande inflation mer varaktigt 
nått 2 procent. Vår prognos innebär att styrräntan, som idag 
är -0,5 procent, når +0,75 procent i slutet av 2019 och sedan 

fortsätter stiga med omkring en procentenhet om året. I denna 
bedömning har vi vägt in att byten av två av sex ledamöter i 
Riksbankens direktion vid kommande årsskifte kan innebära att 
fokuset på inflationsmålet minskar något och att räntehöjning-
arna därför blir lite snabbare än annars. 

Boräntorna på väg upp
Vårt huvudscenario för ränteutvecklingen innebär att de långa 
marknadsräntorna börjar stiga redan under kommande höst 
och vinter. Det är framför allt utvecklingen i omvärlden som 
väntas dra med sig svenska räntor uppåt. Ränteuppgången 
får dock inte fart ordentligt förrän under nästa år när Riksban-
kens första höjning av styrräntan börjar närma sig. Den osäkra 
politiska situationen i omvärlden, och även det stundande valet 
i Sverige, innebär att räntenivåerna kan komma att svänga en 
hel del både uppåt och nedåt. Trenden bör dock vara uppåt. Vi 
räknar med något lägre bolånemarginaler för bankerna när det 
allmänna ränteläget stiger.
 Sammantaget tror vi tremånadersräntan för bolån ligger 
marginellt högre vid årsskiftet än idag medan de längre räntor-
na har stigit med 0,1-0,3 procentenheter. Under 2018 stiger 
tremånadersräntan något ytterligare medan uppgången i de 
längre boräntorna accelererar. Därefter fortsätter uppgången 
under de kommande åren. Vi antar att det kommer att ta drygt 
fem år innan en långsiktig jämviktsnivå för boräntorna nås. Vi 
bedömer att en sådan nivå för tremånadersräntan ligger kring 5 
procent. 

Knapp fördel för bunden ränta 
Det finns en liten fördel för bundna boräntor gentemot den 
rörliga när ränteprognoser och osäkerhet vägs samman. För de 
kortare bindningstiderna handlar det bara om någon enstaka 
tiondels procentenhet. För räntebindningar på fyra år och längre 
handlar det dock om över 0,5 procentenhets lägre ränta om 
prognoserna slår in. Sannolikheten för att det ska löna sig att 
binda på längre tid ligger dock inte högre än på 60 procent. Så 
det kan vara värt att sprida risken och fördela bolånet på olika 
räntebindningstider. 



RÄNTEINSIKT forts.

Aktuella marknadsnoteringar

Instrument  Senast  31/12

Reporänta - 0,50 % - 0,50 %

STIBOR 3M - 0,44 % - 0,59 %

Stadsobl Sv 10 år 0,76  % 0,54 %

Räntor

Instrument  Senast  YTD %

OMX 30 1 520 + 0,27

Dow Jones 21 808 + 10,35

DAX 30 11 947 + 4,05

Nikkei 225 19 362 + 1,30

DJ World 366,8 + 12,5

Aktieindex

Instrument  Senast  YTD %

USD/SEK 7,91 - 12,77

EUR/SEK 9,54 + 0,34

GBP/SEK 10,26 + 8,37

DKK/SEK 1,28 + 0,40

Valutor

Instrument  Senast  YTD %

Olja Brent $ 52,42 - 8,10

Koppar 3M $ 6 666 + 20,42

Zink 3M $ 3 063 + 18,92

Guld $ 1 323 + 15,83

Råvaror

Noteringar per 2017-08-29

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.

 9 aug 2017 dec 2017 juni 2018 dec 2018 juni 2019 dec 2019

3 mån 1,59 1,65 (-0,05)  1,75 (-0,05) 1,95 (-0,05) 2,40 (-0,10) 2,90 (-0,10)

2 år 1,69 1,80 2,25  2,75  3,25  3,75 

5 år 2,36 2,60 (-0,10) 3,10 (-0,10) 3,75 (-0,05) 4,20 (-0,15) 4,65 (-0,25)  

Prognos för SBAB Banks boräntor, olika bindningstider

Anm: Förändringar i prognosen från Boräntenytt 7 juli inom parentes.


