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• Rekordlåga räntor har fungerat som raketbränsle för börsen under året.

• De senaste bolagsrapporterna visar på något lägre vinster men samtidigt stigande försäljning.

• Tysk ekonomi lider av strukturförändringar i bilindustrin, men samtidigt ökar tysk export till Kina .

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – neutral
Merparten av världens utvecklade marknader steg under perioden. Den svenska aktiemarknaden tillhörde en av 
de bättre med en uppgång på 7,2 procent medan den globala aktiemarknaden steg 3,0 procent. Den europeiska 
aktiemarknaden gick något bättre än den amerikanska och steg med 3,8 procent relativt 2,5 procent för den senare. 
Kronan stärktes med 0,1 procent mot den amerikanska dollarn men försvagades med 0,7 procent mot Euron.
Den globala konjunkturen fortsatte försvagas. Den globala BNP tillväxten backade från 3 till 2,7 procent och i USA 
föll BNP från 2,7 till 2,0 procent. Eurozonens BNP ligger på 0,9 procent, Sveriges BNP på 1,0 procent medan Kinas 
BNP viker under 6,0 procent.

Sannolikheten för en ”hård Brexit” föll kraftigt under oktober då Premiärminister Johnson tvingades att begära en 
förlängning av Brexit till 31 januari 2020. Samtidigt under oktober uppfattades förhandlingarna mellan USA och Kina 
att gå framåt då representanter från de två länderna uttryckte att de var nära att skriva under ett ”fas ett” avtal som 
kan lätta på tullkonflikten, åtminstone för stunden. Både ECB och Federal Reserve sänkte styrräntorna under perio-
den och signalerade att inga höjningar kommer göras inom överskådlig framtid. Riksbanken signalerade däremot att 
styrräntan höjs till noll procent i december men sade samtidigt att styrräntan därefter kommer ligga oförändrad in i 
2022.

Dragkampen fortsätter mellan å ena sidan sjunkande tillväxtsiffror och å andra sidan lägre eller oförändrade rän-
tor under lång tid vilket bedöms prägla marknaden framgent. Vi behåller vår rekommendation neutral.
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Svenska aktier – neutral
Index för Stockholmsbörsens största bolag tillhörde ett av de 
bättre utvecklade aktiemarknadsindex med en uppgång på 7,2 
procent samtidigt som index för de mindre bolagen sjönk med 
0,3 procent. Starka kursuppgångar för cykliska bolag samt 
nedgångar för de tidigare kursvinnarna inom fastighetssektorn 
förklarar stora delar av skillnaden. Vinnarsektorerna återfanns 
inom råvaror och industri medan telekom- och mediasekto-
rerna var förlorarna. Vinsterna för årets tredje kvartal fortsatte 
falla likt föregående kvartal. Däremot som vi spekulerade i fö-
regående rapport så hade bolagen rensat lite extra i kostnads-
strukturen under andra kvartalet samtidigt som analytikerna 
inför denna rapportperiod skruvat ned förväntningarna vilket 
resulterade i att många cykliska bolag steg kraftigt på sina 
rapporter. Vi behåller vår rekommendation neutral.

Amerikanska aktier – neutral
Den amerikanska aktiemarknaden steg 2,5 procent och note-
rade nya högsta nivåer i slutet av oktober (uttryckt i svenska 
kronor). Under perioden sänkte den amerikanska centralban-
ken FED styrräntan två gånger med 25 baspunkter vardera 
till att nu ligga i intervallet 1,50 till 1,75 procent. FED kommu-
nicerade att orsaken till detta var den globala utvecklingens 
påverkan på den amerikanska ekonomiska utvecklingen samt 
avtagande inflationstryck. I skrivande stund prisar marknaden 
med 20 procents sannolikhet in att FED kommer sänka yt-
terligare en gång i december. Vi behåller vår rekommendation 
neutral.

Europeiska aktier – neutral
Den europeiska aktiemarknaden steg med 3,8 procent under 
perioden. Italien och Tyskland hörde till vinnarna med upp-
gångar på 6,5 respektive 5,8 procent. Storbritannien avkas-
tade sämre än europaindex med en uppgång på 2,5 procent 
(uttryckt i svenska kronor). Den europeiska konjunkturen 
fortsatte att försvagas under perioden och speciellt Tysklands 
BNP tillväxt och industriproduktion föll kraftigare än övriga 
europeiska länders motsvarande siffror. Sannolikheten för en 
”hård Brexit” föll kraftigt under oktober då Premiärminister 
Johnson tvingades att begära en förlängning av Brexit till 31 
januari 2020. En relativt låg värdering gör att vi behåller vår 
rekommendation neutral.

Tillväxtmarknader– neutral
Tillväxtmarknaderna som helhet steg 1,5 procent under 
perioden. Många sydamerikanska länder bidrog negativt till 
index med Argentina i spetsen som på grund av de politiska 
oroligheterna föll med hela 49,0 procent under perioden. Även 
Brasilien bidrog negativt med en avkastning på -1,7 procent. 
Bland vinnarna återfanns Indien som efter skatteförändringar-
na steg kraftigt och slutade perioden med en uppgång på 4,8 
procent (uttryckt i svenska kronor). Vi behåller vår rekommen-
dation neutral.

Svenska obligationer – undervikt
Den 24:e oktober överraskade Riksbanken merparten av 
marknadsaktörerna genom att signalera att styrräntan san-
nolikt kommer höjas till 0 procent i december. Meddelandet 
var dock i linje med de projektioner som gjorts i september 
men marknadsaktörerna var felpositionerade på grund av 
de senaste fallande konjunktursignalerna. Riksbanken angav 
oförändrade inflationsutsikter som underlag för deras kom-
munikation. Samtidigt justerades räntebanan från 2020 och 
framåt ned markant beroende på högre osäkerhet och svagare 
utsikter för den globala ekonomiska utvecklingen. Ränteba-
nan indikerar i skrivande stund att styrräntan kommer ligga 
oförändrad på 0 procent mellan december 2019 och långt in i 
2022. Räntan på den svenska 10-åriga statsobligationen steg 
med 2 baspunkt till -0,12 procent under perioden men som 
lägst i augusti var den nere på -0,41 procent. Obligations-
index föll med 0,4 procent. Vi behåller vår rekommendation 
undervikt.

Svenska krediter – övervikt
En uppskjuten Brexit samt positivare tongångar i handelskri-
get gav ökad riskaptit under senare delen av perioden med 
stigande aktiekurser och minskade kreditspreadar som följd. 
De stigande räntorna hade dock negativt påverkan på avkast-
ningen för krediter med durationsexponering. Det nordiska 
kreditindexet föll 0,5 procent under perioden. Vi behåller vår 
rekommendation övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Bland Hedgefonder var aktierelaterade strategier som long/
short equity och market neutral bäst. Årets tidigare vinnar-
strategi, trendföljande, hade det dock besvärligare under 
perioden och levererade överlag negativa avkastningstal. Vi 
överviktar framförallt förvaltare med låg korrelation till aktie- 
och räntemarknad. Vi behåller vår rekommendation övervikt.
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Rapporterna för det andra kvartalet  

Vinsterna på aggregerad nivå faller 17 procent i årstakt. Dock är det engångsposter från framförallt Nordea samt 
Ericsson, skadestånd på drygt 11 miljarder kronor i Ericsson och stora nedskrivning och 
omstruktureringskostnader i Nordea som drar ner.      

Exkludering av extremvärden 

För att spåra den underliggande vinsttrenden exkluderas bolag med extremvärden. De tre bolagen i toppen och 
botten tas bort. Kvarvarande bolag registrerar då ett vinstfall på 4 procent för andra kvartalet i rad. Detta efter 
elva kvartal med stigande vinster. Medianvärdet (mittföretaget) ger samtidigt ett fall på 7 procent, mot tio 
procent förra kvartalet och detta efter 21 kvartal med tillväxt. 

Sektorer  

Bryter vi ner utvecklingen i sektorer understryks bilden av en fallande trend. Av åtta sektorer visar fyra en 
fallande vinst under det tredje kvartalet (basindustri, banker, IT/tele, verkstad), medan konsumentföretagen 
fortsätter att utvecklas starkt. Samtidigt redovisar byggföretagen en viss uppgång. Två sektorer har för få bolag 
för att kunna bedömas (service, sjukvård).  

Långa trenden  

Granskar vi sektorutvecklingen i ett längre perspektiv stärks den fallande trenden. Utvecklingen inom bygg blir 
då mer dramatisk, eftersom sektorn fick en ordentlig snyting under 2018, men är nu sakta på väg tillbaka. 
Trenden inom verkstad är samtidigt mer dramatisk, eftersom vinsten varit mycket stark ända fram till de två 
senaste kvartalen. Bankerna och IT/teleföretagen går samtidigt från en medioker utveckling under flera kvartal, 
till svag de två senaste. Konsumentföretagens starka utveckling har dock fortgått ända sedan 2014.                     
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Rapporterna för det andra kvartalet
Vinsterna på aggregerad nivå faller 17 procent i årstakt. Dock 
är det engångsposter från framförallt Nordea samt Ericsson, 
skadestånd på drygt 11 miljarder kronor i Ericsson och stora 
nedskrivning och omstruktureringskostnader i Nordea som 
drar ner.

Exkludering av extremvärden
För att spåra den underliggande vinsttrenden exkluderas 
bolag med extremvärden. De tre bolagen i toppen och botten 
tas bort. Kvarvarande bolag registrerar då ett vinstfall på 4 
procent för andra kvartalet i rad. Detta efter elva kvartal med 
stigande vinster. Medianvärdet (mittföretaget) ger samtidigt 
ett fall på 7 procent, mot tio procent förra kvartalet och detta 
efter 21 kvartal med tillväxt.

Sektorer
Bryter vi ner utvecklingen i sektorer understryks bilden av en 
fallande trend. Av åtta sektorer visar fyra en fallande vinst 
under det tredje kvartalet (basindustri, banker, IT/tele, verk-
stad), medan konsumentföretagen fortsätter att utvecklas 
starkt. Samtidigt redovisar byggföretagen en viss uppgång. 
Två sektorer har för få bolag för att kunna bedömas (service, 
sjukvård).

Långa trenden
Granskar vi sektorutvecklingen i ett längre perspektiv stärks 
den fallande trenden. Utvecklingen inom bygg blir då mer 
dramatisk, eftersom sektorn fick en ordentlig snyting under 

2018, men är nu sakta på väg tillbaka. Trenden inom verkstad 
är samtidigt mer dramatisk, eftersom vinsten varit mycket 
stark ända fram till de två senaste kvartalen. Bankerna och IT/
teleföretagen går samtidigt från en medioker utveckling under 
flera kvartal, till svag de två senaste. Konsumentföretagens 
starka utveckling har dock fortgått ända sedan 2014.

Försäljningen
Försäljningen i börsbolagen stiger fortfarande, med sex pro-
cent i årstakt det senaste kvartalet. Det innebär visserligen en 
nedgång i tillväxt under fem kvartal, men nedgången är klart 
mildare än vinstnedgången. Försäljningstillväxten har varit 
god ända sedan 2014. På sektornivå styrker den långsiktiga 
försäljningstrenden även vinsttrenden med två undantag, 
byggsektorn och konsumentvaror. Den förra har en bättre 
försäljnings- än vinsttrend, medan försäljningstrenden i kon-
sumentsektorn är svagare än vinsttrenden.

Slutsats
Vinsten dalar, men inte dramatiskt, men den dalar samtidigt 
som försäljningen i bolagen fortfarande växer. Bedömningen 
är att bolagen drar på sig kostnader för att integrera förvär-
vade verksamheter snabbare, samt för att rationalisera. Detta 
görs för att kunna parera nedgången i den globala tillväxten 
i spåren av handelskriget mellan USA och Kina. Analytikerna 
hade inför denna rapportperiod skruvat ned förväntningarna 
vilket resulterade i att många framförallt cykliska bolag steg 
kraftigt på sina rapporter.

         Vinsterna Stockholmsbörsen 

 
 

 

 

Rapporterna för det andra kvartalet blev något svagare en väntat 
Summerar vi vinsterna före skatt blir vinsttillväxten under det andra kvartalet +2,0 procent vilket är den sämsta 
tillväxten på sex kvartal. Justerar vi summan för de tre bästa och de tre sämsta företagen, får vi ett vinstfall på 7 
procent, vilket också är den sämsta utvecklingen för de senaste 12 kvartalen. Medianen av de femtio största 
bolagen blev en nedgång på tio procent (se diagrammet ovan) Bara 43 procent av bolagen lyckades lyfta 
vinsterna och det är första gången sedan 2013 som andelen bolag med vinstlyft är färre än de med vinstfall.      

Försäljningen bättre  
Granskar vi försäljningsutvecklingen redovisades en ökning med 7 procent, vilket kan jämföras med det 
långsiktiga snittet från 2013 på 5 procent. Det ger en klart bättre bild än vinsterna. Det tycks alltså inte som om 
efterfrågan varit det stora problemet. 

Prognosutfallet negativt  
Även prognosutfallet blev negativt, med 0,5 procent, vilket faktiskt är bättre än det långsiktiga snittet på minus 
1,1 procent. Tar vi bort de tre bolagen i toppen respektive botten, blev prognosutfallet minus 1,6 procent, vilket 
dock är något sämre än den långsiktiga utvecklingen. 

Verkstad spretar  
Verkstad svarar för cirka 40 procent av totalvinsten och levererade en vinsttillväxt på 9 procent. Mätt som 
median redovisades dock bara ett oförändrat resultat. Utfallet mot prognos blev plus 3,8 procent, vilket dras upp 
av Volvo. Räknat som median blev utfallet istället minus 2,3 procent. 

Bankerna faller  
Näst störst vinst har storbankerna, med 27 procent av totalen. Här föll vinsten med 25 procent, medan 
medianmätningen visade ett fall på 23 procent. SEB har stor del i detta, genom att den reavinst på såld 
verksamhet som fanns för ett år sedan, inte upprepades. Utfallet mot prognos var dock plus 3,0 procent, 
samtidigt som medianvärdet var plus 2,9. Både SEB och Swedbank var väsentligt över, medan Handelsbanken 
var något under prognos och Nordea tydligt under. 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vinstförändring årstakt, medianvärde, %

 Vinstförändring, median %



Tyskland, kris eller möjlighet?

Inköpschefsindex Tyskland

Kurvorna i Tyskland pekar neråt. Varför? Och kommer det att fortsätta?
I oktober kom data för inköpschefernas index i Tyskland. Indexet visade på en fortsatt nedgång under året, liksom under den nivå 
som skiljer tillväxt från en krympande ekonomi. Även det viktiga tyska IFO-indexet visar på en nedgång. IFO är en bredare under-
sökning, som dessutom har funnits länge, vilket ökar trovärdigheten. Dagens index på 95, motsvarar visserligen det långsiktiga 
genomsnittet sedan starten 1995, men nedgången de senaste två åren är tydlig. Det kan jämföras med toppen i januari 2018 på 
108, vilket dock var det högsta värdet någonsin.

BNP dalar
Breddar vi analysen och granskar tyskarnas BNP-tillväxt, har även den dalat de senaste två åren, men från en historiskt mycket 
hög nivå. Under fjärde kvartalet 2017 låg tillväxten på 3,4 procent i årstakt, vilket var den fjärde högsta noteringen de senaste 25 
åren. Idag ligger siffran på 0,4 procent, vilket är klart under genomsnittet de senaste 25 åren, på 1,5 procent.

Exporten tudelad
Stort fokus i analysen av tysk ekonomi ligger på exporten. Även där kan konstateras att tillväxten dalat, men också att det sker 
från höga tillväxttal. Mot slutet av 2017 låg exporttillväxten på drygt 6 procent i årstakt, men nu är den nere i futtiga en procent. 
Granskar vi exporten till de två största marknaderna utanför EU, USA och Kina, ser vi dock två helt olika trender. Den amerikanska 
exporttillväxten toppade på hela 15 procent i början av 2018, men har nu dalat till nolltillväxt. Den kinesiska har gått åt andra 
hållet. Vid mitten av 2018 låg den på minus tio procent i årstakt, men har idag vänts till lika mycket plus. Det är en mycket positiv 
och överraskande trend, med tanke på handelskriget mellan Kina och USA.

Inhemsk ekonomi går bra
Går vi över till den inhemska ekonomin kan konstateras att den ger en mer positiv bild. Den viktiga detaljhandeln är mycket 
stark. Tillväxten är 2 procent, vilket är klart över 25-årssnittet. Emellertid låg den ännu högre i början av 2018, då tillväxten var 
3,6 procent, vilket var rekord i ett 25-årigt perspektiv. Däremot dalar bilförsäljningen. Idag säljs det 3 procent färre bilar än för 

Försäljningen  

Försäljningen i börsbolagen stiger fortfarande, med sex procent i årstakt det senaste kvartalet. Det innebär 
visserligen en nedgång i tillväxt under fem kvartal, men nedgången är klart mildare än vinstnedgången. 
Försäljningstillväxten har varit god ända sedan 2014. På sektornivå styrker den långsiktiga försäljningstrenden 
även vinsttrenden med två undantag, byggsektorn och konsumentvaror. Den förra har en bättre försäljnings- än 
vinsttrend, medan försäljningstrenden i konsumentsektorn är svagare än vinsttrenden.  

Slutsats 

Vinsten dalar, men inte dramatiskt, men den dalar samtidigt som försäljningen i bolagen fortfarande växer. 
Bedömningen är att bolagen drar på sig kostnader för att integrera förvärvade verksamheter snabbare, samt för 
att rationalisera. Detta görs för att kunna parera nedgången i den globala tillväxten i spåren av handelskriget 
mellan USA och Kina. Analytikerna hade inför denna rapportperiod skruvat ned förväntningarna vilket 
resulterade i att många framförallt cykliska bolag steg kraftigt på sina rapporter. 
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I oktober kom data för inköpschefernas index i Tyskland. Indexet visade på en fortsatt nedgång under året, 
liksom under den nivå som skiljer tillväxt från en krympande ekonomi. Även det viktiga tyska IFO-indexet visar 
på en nedgång. IFO är en bredare undersökning, som dessutom har funnits länge, vilket ökar trovärdigheten. 
Dagens index på 95, motsvarar visserligen det långsiktiga genomsnittet sedan starten 1995, men nedgången de 
senaste två åren är tydlig. Det kan jämföras med toppen i januari 2018 på 108, vilket dock var det högsta värdet 
någonsin.  
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BNP dalar 
Breddar vi analysen och granskar tyskarnas BNP-tillväxt, har även den dalat de senaste två åren, men från en 
historiskt mycket hög nivå. Under fjärde kvartalet 2017 låg tillväxten på 3,4 procent i årstakt, vilket var den 
fjärde högsta noteringen de senaste 25 åren. Idag ligger siffran på 0,4 procent, vilket är klart under genomsnittet 
de senaste 25 åren, på 1,5 procent.    
 
Exporten tudelad 
Stort fokus i analysen av tysk ekonomi ligger på exporten. Även där kan konstateras att tillväxten dalat, men 
också att det sker från höga tillväxttal. Mot slutet av 2017 låg exporttillväxten på drygt 6 procent i årstakt, men 
nu är den nere i futtiga en procent. Granskar vi exporten till de två största marknaderna utanför EU, USA och 
Kina, ser vi dock två helt olika trender. Den amerikanska exporttillväxten toppade på hela 15 procent i början av 
2018, men har nu dalat till nolltillväxt. Den kinesiska har gått åt andra hållet. Vid mitten av 2018 låg den på 
minus tio procent i årstakt, men har idag vänts till lika mycket plus. Det är en mycket positiv och överraskande 
trend, med tanke på handelskriget mellan Kina och USA.     
 
Inhemsk ekonomi går bra 
Går vi över till den inhemska ekonomin kan konstateras att den ger en mer positiv bild. Den viktiga 
detaljhandeln är mycket stark. Tillväxten är 2 procent, vilket är klart över 25-årssnittet. Emellertid låg den ännu 
högre i början av 2018, då tillväxten var 3,6 procent, vilket var rekord i ett 25-årigt perspektiv. Däremot dalar 
bilförsäljningen. Idag säljs det 3 procent färre bilar än för ett år sedan, vilket kan jämföras med toppen 2016, då 
siffran var plus 7 procent. Förklaringen är strukturproblem. De tidigare så populära dieselbilarna har fått 
sorgkant. Nu vill många kunder ha bensinbilar kombinerade med elmotorer, vilket förvandlar ekipaget till både 
bränslesnålt och ett mindre hot mot den globala uppvärmningen. Tyvärr går det inte att få fram tillräckligt många 
kombinationsekipage, varför bilförsäljningen i hela industrivärlden dalar, inte bara i Tyskland.               
 
Och slutsatsen…? 
Tysk ekonomi har fått en oförtjänt krisstämpel. Huvudproblemet ligger i bilindustrin, där omställningen till 
elkonverterade bilar skapar flaskhalsar och tillväxtproblem. Ljuspunkterna är att detaljhandeln är väldigt stark, 
samtidigt som den kinesiska exporten återigen visar tillväxt. När väl hjulen börjar snurra allt snabbare i den 
elkonverterade tyska bilindustrin, kommer det mesta att lösa sig. Det stora orosmolnet är givetvis handelskriget 
mellan USA och Kina, men statistiken visar snarare att tyskarna just nu tjänar på konflikten. 
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ett år sedan, vilket kan jämföras med toppen 2016, då siffran var plus 7 procent. Förklaringen är strukturproblem. De tidigare så 
populära dieselbilarna har fått sorgkant. Nu vill många kunder ha bensinbilar kombinerade med elmotorer, vilket förvandlar eki-
paget till både bränslesnålt och ett mindre hot mot den globala uppvärmningen. Tyvärr går det inte att få fram tillräckligt många 
kombinationsekipage, varför bilförsäljningen i hela industrivärlden dalar, inte bara i Tyskland.

Och slutsatsen…?
Tysk ekonomi har fått en oförtjänt krisstämpel. Huvudproblemet ligger i bilindustrin, där omställningen till elkonverterade bilar 
skapar flaskhalsar och tillväxtproblem. Ljuspunkterna är att detaljhandeln är väldigt stark, samtidigt som den kinesiska exporten 
återigen visar tillväxt. När väl hjulen börjar snurra allt snabbare i den elkonverterade tyska bilindustrin, kommer det mesta att 
lösa sig. Det stora orosmolnet är givetvis handelskriget mellan USA och Kina, men statistiken visar snarare att tyskarna just nu 
tjänar på konflikten.



 
 
I början av perioden sjönk nästan samtliga portföljer rejält för att under de senare två månaderna i perioden 
hämta igen fallet. Detta har resulterat i att de portföljer med lägst risk har klarat sig bäst i absoluta tal under 
perioden med 0,6 till 0,7 procents uppgång. Största bidragsgivare i lågriskportföljerna är Nordic Cross Total 
Return och Catella Avkastning som stigit med 1,1 respektive 0,7 procent under perioden. Carnegie Sverigefond 
och Lannebo Sverige hade båda en negativ utveckling under perioden på -1,2 respektive -2,0 procent, båda 
fonderna presterade bättre än index som backade med 4,5 procent och är de fonder som gått bäst relativt index i 
portföljerna.  
 
Under perioden har inga förändringar i fonder eller fördelning av tillgångsslag gjorts. 

Avkastning 
 

Avkastning* Senaste 
månaden 

Senaste 
kvartalet 

Hittills      
i år  

Sedan 
start 

Portfölj 1 0,3% 0,6% 1,5% 2,5% 
Index 0,0% -0,1% -0,3% -2,6% 
Portfölj 2 & 4 0,3% 0,6% 1,7% 3,4% 
Index 0,3% 0,9% 1,6% 1,8% 
Portfölj 3,5,7 1,2% 0,7% 5,1% 14,1% 
Index 1,0% 1,0% 6,1% 12,7% 
Portfölj 6,8,10 1,4% 0,3% 10,9% 28,5% 
Index 1,1% 0,0% 11,3% 26,3% 
Portfölj 9,11,13 1,9% -0,2% 15,6% 42,3% 
Index 1,3% -0,8% 17,2% 41,9% 
Portfölj 12,14 2,3% -0,3% 17,1% 43,3% 
Index 1,9% 0,0% 20,0% 49,2% 
Portfölj 15 2,2% -0,6% 18,9% 48,9% 
Index 2,0% 0,0% 22,2% 55,6% 

 
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%

Aktuell portfölj
Sverige 15%

USA 20%

Europa 10%

Tillväxtmarknader 5%

Företagsobligationer
25%
Alternativa Placeringar
25%

Utveckling för portföljerna

Den starka aktiemarknadsutvecklingen under perioden gör att 
portföljerna med högre risk och därmed större andel aktier i 
absoluta tal klarat sig bäst med uppgångar på som bäst 3,1 
procent. Relativt index ser utvecklingen däremot annorlunda ut. 
Där är det portföljerna med lägst risk och därmed högre andel 
räntor som presterat bäst relativt sina respektive jämförelse-
index. Bland dessa portföljer har Nordic Cross Total Return och 
Atlant Multi-Strategy klarat sig bäst med uppgångar på 0,1 
procent respektive 2 baspunkter vilket skall jämföras med in-
dexavkastningen för lågriskportföljerna på mellan -0,2 och -0,1 
procent. Sämst utveckling står Catella Hedgefond för med en 
avkastning på -0,6 procent. Bland de enskilda innehaven sticker 
Carnegies två fonder ut på den positiva sidan. Carnegie Småbo-
lagsfond avkastade 2,9 procent vilket kan jämföras med index 

utveckling på -0,3 procent. Även Carnegies andra fond, Carnegie 
Sverige, överträffade jämförelseindex med 1,4 procentenheter. 
Bland globalfonderna fanns inga som lyckades överträffa glo-
balindex. Samma sak gällde för Tillväxtmarknadsförvaltarna.

Globalfonden Didner & Gerge Global har haft det besvärligt 
under en längre tid och underpresterat relativt sitt jämförelsein-
dex. Vi väljer därför att byta ut Didner & Gerge Global till förmån 
för Öhman Global Hållbar. Fonden är en bred globalfond som 
passar bra som bas i en global aktieportfölj. Normalt innehåller 
fonden 60-80 bolag och fokus är att investera i bolag som har 
ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster 
bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Ansvarig 
förvaltare är Filip Boman. Under perioden har inga förändringar i 
fördelning av tillgångsslag gjorts.

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

 
 
 
Den starka aktiemarknadsutvecklingen under perioden gör att portföljerna med högre risk och därmed större 
andel aktier i absoluta tal klarat sig bäst med uppgångar på som bäst 3,1 procent. Relativt index ser utvecklingen 
däremot annorlunda ut. Där är det portföljerna med lägst risk och därmed högre andel räntor som presterat bäst 
relativt sina respektive jämförelseindex. Bland dessa portföljer har Nordic Cross Total Return och Atlant Multi-
Strategy klarat sig bäst med uppgångar på 0,1 procent respektive 2 baspunkter vilket skall jämföras med 
indexavkastningen för lågriskportföljerna på mellan -0,2 och -0,1 procent. Sämst utveckling står Catella 
Hedgefond för med en avkastning på -0,6 procent. Bland de enskilda innehaven sticker Carnegies två fonder ut 
på den positiva sidan. Carnegie Småbolagsfond avkastade 2,9 procent vilket kan jämföras med index utveckling 
på -0,3 procent. Även Carnegies andra fond, Carnegie Sverige, överträffade jämförelseindex med 1,4 
procentenheter. Bland globalfonderna fanns inga som lyckades överträffa globalindex. Samma sak gällde för 
Tillväxtmarknadsförvaltarna.  
 
Globalfonden Didner & Gerge Global har haft det besvärligt under en längre tid och underpresterat relativt sitt 
jämförelseindex. Vi väljer därför att byta ut Didner & Gerge Global till förmån för Öhman Global Hållbar. 
Fonden är en bred globalfond som passar bra som bas i en global aktieportfölj. Normalt innehåller fonden 60-80 
bolag och fokus är att investera i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster 
bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. Ansvarig förvaltare är Filip Boman. Under perioden har 
inga förändringar i fördelning av tillgångsslag gjorts. 

Portföljernas avkastning 
 
 Senaste månaden Senaste kvartalet Hittills      i år  Sedan start 

Portfölj 1 0,0% 0,0% 1,4% 2,5% 
Index -0,1% -0,1% -0,4% -2,7% 
Portfölj 2 & 4 0,0% -0,1% 1,6% 3,3% 
Index -0,4% -0,2% 1,3% 1,6% 
Portfölj 3,5,7 0,4% 0,2% 5,3% 14,3% 
Index -0,2% 0,4% 6,5% 13,1% 
Portfölj 6,8,10 1,2% 1,6% 12,7% 30,6% 
Index 0,9% 1,9% 13,4% 28,7% 
Portfölj 9,11,13 1,8% 2,8% 18,8% 46,2% 
Index 1,9% 3,4% 21,2% 46,7% 
Portfölj 12,14 1,4% 2,1% 19,5% 46,3% 
Index 1,8% 3,2% 23,9% 54,1% 
Portfölj 15 1,8% 3,1% 22,5% 53,4% 
Index 2,2% 3,7% 26,7% 61,4% 

 
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

Aktuell portfölj
Sverige 15%

USA 20%

Europa 10%

Tillväxtmarknader 5%

Företagsobligationer



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 - 0,25% - 0,25%
STIBOR 3M + 0,07% - 0,13%
Statsobl Sv 10 år - 0,03%  0,47%

Valutor

Instrument Senast YTD %
USD/SEK 9,52 + 7,49
EUR/SEK 10,53 + 3,70
GBP/SEK 12,53 + 10,84
DKK/SEK 1,41 + 3,63

Aktieindex

Instrument Senast YTD %
OMX 30 1 746 + 23,96
Dow Jones 28 035 + 20,09
DAX 30 13 170 + 24,55
Nikkei 225 23 544 + 17,07
DJ Global 421,7 + 20,04

Råvaror

Instrument Senast YTD %
Olja Brent $ 63,76 + 17,88
Koppar 3M $ 5 900 - 1,62
Zink 3M $ 2 242 - 8,11
Guld $ 1 462 + 14,04

Noteringar per 2019-12-09.


