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• Vinsterna faller kraftigt hänförligt till några stora bolag
• Inköpschefer på rekordnivåer

Svenska aktier – undervikt
Stockholmsbörsen hörde till undantagen under perioden. Den 
svenska aktiemarknaden backade med 3,2 procent. Tittar man 
på sektornivå var utvecklingen blandad. IT-sektorn fortsätter 
att gå starkt och klarade sig bäst under perioden. Även indu-
strisektorn hör till vinnarna. Tyngre går det för Konsumentva-
ror plågat av den dystra utvecklingen för H&M. Högt ställda 
förväntningar på bolagsrapporter för det fjärde kvartalet samt 
en värdering som är klart över ett historiskt genomsnitt gör att 
vi behåller vår rekommendation undervikt.

Amerikanska aktier – undervikt
Den amerikanska aktiemarknaden steg med 3,2 procent i 
svenska kronor. Tillväxten upprätthåller goda nivåer. Den ame-
rikanska bilförsäljningen faller dock kraftigt. Från en tillväxttakt 
på över tio procent för ett par år sedan till dagens negativa 
trend om 2 procent. Den Amerikanska Centralbanken Federal 
Reserv (FED) höjde som väntat räntan i december till interval-
let 1,25 till 1,50 procent. Marknaden räknar med ytterligare tre 
höjningar under 2018. Vidare fortsätter FED att minska cen-
tralbankens balansräkning vilket redan inleddes under oktober 
2017. Vi behåller vår rekommendation undervikt.

Aktier vs Räntor/Alternativa placeringar – undervikt
En majoritet av de stora aktiemarknaderna världen över fortsatte upp under perioden. Den globala aktiemarkna-
den steg med 2,3 procent, Japan gick upp med 1,8 procent och tillväxtmarknadsaktier avkastade 5,5 procent. Den 
svenska tioåriga statsobligationsräntan steg med 11 baspunkter och stängde utgången av januari på 0,91 procent. 
Kronan stärktes 6,6 procent mot den amerikanska dollarn och förblev oförändrad mot Euron. Den globala konjunk-
turen är fortsatt stark i stora delar av välden. Låga räntor och stimulanser från centralbankerna eldar på aktiemark-
naden. Inköpschefernas index som kortsiktigt påverkar aktiemarknaden ligger på rekordnivåer i många länder. Men 
när det ser som ljusast ut ska man se över sina risker. Marknaden blir sårbar för negativa överraskningar. Vi behåller 
undervikt i aktier.
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Europeiska aktier – neutral
Den europeiska marknaden steg 0,6 procent under perioden. 
Storbritannien hörde till vinnarna och steg 1,6 procent medan 
Tyskland och Frankrike gick upp 0,6 respektive 0,4 procent. 
Tillväxten är urstark i Tyskland och Frankrike medan Stor-
britannien uppvisar en betydligt svagare trend. Det blir allt 
tydligare att ”BREXIT” påverkar den brittiska konjunkturen 
negativt. Vi går från övervikt till neutral.

Tillväxtmarknader – neutral
Tillväxtmarknaderna som grupp steg 5,5 procent. Bäst gick 
de råvaruberoende marknaderna Ryssland och Brasilien som 
steg 12,5 respektive 10,2 procent. Uppgången i Kina var mer 
måttlig om 4,2 procent. Vi har en generell övervikt via vår 
globalförvaltare men på tillgångsnivå behåller vi vår rekom-
mendation neutral.

Svenska obligationer – undervikt
Räntan på svenska statsobligationer steg under perioden 
från 0,80 procent till 0,91 procent, vilket fick obligationsindex 
att falla med 0,7 procent. Riksbanken 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 ytterligare under perioden och 
ligger på de lägsta nivåerna sedan 2007. Stark konjunktur i 
kombination med likviditet från centralbankerna har bidragit 
till att spreadarna snävat in ytterligare. Ett nordiskt kreditindex 
backade någon tiondelsprocent under perioden. Vi behåller vår 
rekommendation övervikt.

Alternativa placeringar – övervikt
Hedgefonder som grupp fortsätter att klara sig relativt väl 
under perioden. Bästa strategierna är Systems Trading samt 
Long/Short Equity. Båda strategierna har gynnats av den 
positiva trenden på aktiemarknaden. Fixed Income Arbitrage-
förvaltarna har haft det besvärligt och därmed varit största 
negativa bidragsgivare. Vi överviktar framförallt förvaltare med 
låg korrelation till aktie- och räntemarknad. Vi behåller vår 
rekommendation övervikt.



Svenska aktiemarknaden

Vinstförändring årstakt, medianvärde, %

Vinsterna faller kraftigt hänförligt till några stora bolag

Kraftigt vinstfall
Efter att motsvarande ungefär tre fjärdedelar av Stockholms-
börsens värde lämnat rapport för det fjärde kvartalet, regist-
reras en markant vinstnedgång. Fallet summeras till nära 30 
procent. Dock dras utvecklingen ner av vissa storbolag.

Justerad vinst faller
Mäter vi exklusive de bolag som ökar vinsten kraftigast (Assa 
Abloy, Lundin Petroleum, Essity) samt det bolag med störst 
vinstfall (Ericsson, Nordea, H&M) redovisar kvarvarande bolag 
också ett vinstfall, men det har krympt till några procent. De 
senaste 16 kvartalen har denna justerade vinst fallit bara vid 
ytterligare två tillfällen. Även justerat för de mest extrema 
bolagen är alltså utvecklingen svag.

Medianen växer
Emellertid kan konstateras att 54 procent av bolagen, trots 
allt, levererar vinstökningar, varför medianvärdet visar på 
en tillväxt på 6 procent se diagrammet ovan. Det är sexton-
de kvartalet i rad med vinsttillväxt, vilket är mycket starkt. 
Uppenbarligen utvecklas medelstora bolag (som dominerar 
denna mätning) bättre än de största bolagen.

Försäljningstillväxten god
Om vi granskar försäljningsutvecklingen kan konstateras 
att den växer med 3,5 procent, samtidigt som medianvärdet 
växer med 7,3 procent. Det är en bra tillväxt och skvallrar 
om att efterfrågan är god. Sammantaget går en majoritet av 
börsbolagen relativt bra och kom in i linje med prognos dock 
utvecklas några av de största bolagen mycket dåligt beroende 
på omstruktureringar och nedskrivningar.
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Inköpschefer på rekordnivåer

ISM nära rekord
Världens enskilt viktigaste börsindikator är USA:s ISM-index. 
Det mäter stämningsläget hos inköpscheferna i USA:s cirka 
200 största företag. Den senaste mätningen låg på 59. Allt 
över 50 är bra, så detta är ett mycket högt värde. Det överträf-
fas egentligen bara i lägen då industrin varit hårt pressad, som 
efter Lehmankraschen. Dagens trend visar att det finns en 
kraftig optimism hos de amerikanska industriföretagen.

Global indikator på all time high
ISM har fått syskon, i form av liknande mätningar i Europas 
större länder, samt Japan och Kina. Även där råder kraftig op-
timism. Väger vi samman ländernas index och inkluderar ISM, 
kan konstateras att inköpscheferna är extremt optimistiska, 
världen över. Och det har gått mycket fort. Under hösten 2016 
nåddes botten på 51, vilket inte heller det var ett dåligt värde. 
Även Sverige ligger på historisk mycket höga nivåer kring 58.

Slutsats:
Sammantaget går den globala konjunkturen starkt där samt-
liga större ekonomier uppvisar en god tillväxt undantaget är 
Storbritannien, där inte ens den kontinuerliga försvagningen 
av pundet längre klarar att kompensera för den osäkerhet som 
brittisk ekonomi är inne i. Värderingen är dock relativt hög i ett 
historiskt perspektiv samtidigt som vi har nio år av börsupp-
gång gör att marknaden blir sårbar för negativa överrask-
ningar vilket vi har sett tydliga tecken på under inledningen av 
februari.
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Under det fjärde kvartalet valde vi att ta ner risken genom att minska svenska aktier med 5 procentenheter 
genomgående i alla portföljer. Nu under inledningen av februari tar vi ner risken ytterligare och minskar även 
globala aktier med 5 procentenheter. Portföljerna ligger därmed med en undervikt i aktier om 10 procentenheter 
till förmån för hedgefonder samt kreditfonder.  
 
14 utav de 15 portföljerna steg under kvartalet mellan 0,3 till 0,8 procent. Den mest försiktiga portföljen (portfölj 
1) noterade en nedgång om någon tiondels procent. Tittar man på utvecklingen under de senaste 12 månaderna 
noterar samtliga 15 portföljer betydande uppgångar därtill överträffar samtliga portföljer sina respektive 
jämförelseindex. Bäst relativt index är medelrisk portföljerna 3,5 och 7 där uppgången summeras till 5,7 procent 
vilket är 3,4 procentenheter bättre än jämförelseindex. Bäst i absoluta tal är högriskportföljen nummer 15 som 
avkastar 13,8 procent under det senaste året. I portfölj nummer 1 som har lägst risk summeras avkastningen 
under samma period till 0,9 procent vilket skall jämföras med den riskfria räntan som backat 0,8 procent till följd 
av negativa räntor.  

Portföljernas Avkastning 
 

Avkastning* Senaste 
månaden 

Senaste 
kvartalet 

Hittills      
i år  

Sedan 
start 

Portfölj 1 0,1% -0,1% 0,1% 1,8% 
Index -0,1% -0,2% -0,1% -1,6% 
Portfölj 2 & 4 0,2% 0,3% 0,2% 3,2% 
Index -0,3% -0,4% -0,3% -0,3% 
Portfölj 3,5,7 0,4% 0,7% 0,4% 11,5% 
Index 0,0% 0,2% 0,0% 6,3% 
Portfölj 6,8,10 0,9% 0,8% 0,9% 22,5% 
Index 0,8% 0,4% 0,8% 16,7% 
Portfölj 9,11,13 0,8% 0,3% 0,8% 31,5% 
Index 1,4% 0,3% 1,4% 27,1% 
Portfölj 12,14 0,8% 0,7% 0,8% 32,9% 
Index 1,4% 0,7% 1,4% 31,2% 
Portfölj 15 0,9% 0,4% 0,9% 36,6% 
Index 1,7% 0,5% 1,7% 35,1% 

 
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

Under det fjärde kvartalet valde vi att ta ner risken genom 
att minska svenska aktier med 5 procentenheter genomgå-
ende i alla portföljer. Nu under inledningen av februari tar vi 
ner risken ytterligare och minskar även globala aktier med 5 
procentenheter. Portföljerna ligger därmed med en undervikt i 
aktier om 10 procentenheter till förmån för hedgefonder samt 
kreditfonder.

14 utav de 15 portföljerna steg under kvartalet mellan 0,3 till 
0,8 procent. Den mest försiktiga portföljen (portfölj 1) note-
rade en nedgång om någon tiondels procent. Tittar man på 

utvecklingen under de senaste 12 månaderna noterar samtliga 
15 portföljer betydande uppgångar därtill överträffar samtliga 
portföljer sina respektive jämförelseindex. Bäst relativt index är 
medelrisk portföljerna 3,5 och 7 där uppgången summeras till 
5,7 procent vilket är 3,4 procentenheter bättre än jämförelse-
index. Bäst i absoluta tal är högriskportföljen nummer 15 som 
avkastar 13,8 procent under det senaste året. I portfölj num-
mer 1 som har lägst risk summeras avkastningen under sam-
ma period till 0,9 procent vilket skall jämföras med den riskfria 
räntan som backat 0,8 procent till följd av negativa räntor.

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 - 0,46% - 0,47%
Statsobl Sv 10 år  0,93 %  0,78%

Valutor

Instrument Senast YTD %
USD/SEK 7,96 - 2,64
EUR/SEK 9,88 + 0,62
GBP/SEK 11,16 + 0,99
DKK/SEK 1,33 + 0,82

Aktieindex

Instrument Senast YTD %
OMX 30 1 555 - 1,34
Dow Jones 25 219 + 2,02
DAX 30 12 451 - 3,60
Nikkei 225 22 149 - 2,70
DJ Global 404,84 + 1,91

Råvaror

Instrument Senast YTD %
Olja Brent $ 65,15 - 2,15
Koppar 3M $ 7 184 - 0,93
Zink 3M $ 3 566 + 7,54
Guld $ 1 347 + 3,49

Noteringar per 2018-02-19


