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LEDARE

Dags att ändra om i portföljen!
2016 kan sammanfattas som ett minst sagt händelserikt år. Att Storbritannien skulle
rösta för ett utträde ur EU och att Trump skulle bli USA:s nästa president kunde få förutse. Det ritar också om spelplanen för investeringar inför 2017 och det är läge att göra
förändringar i portföljen.
Politiska händelsers påverkan på marknaden
Politiska händelser ritar om
spelplanen

Det är svårt att översätta vilka effekter oförutsedda politiska händelser
har på finansiella marknader. Framförallt på lång sikt. Som analytiker är
det lättare att slippa den här typen av oförutsedda händelser och enbart
fokusera på företagens lönsamhet, världsekonomins konjunkturcykler och
kunna dra slutsatser av värdering och konjunkturutveckling. Att Trump
blir ny president i USA ändrar en hel del när vi blickar in i 2017. Hans politik
kommer bland annat att påverka finanspolitiska stimulanser, investeringar och utrikeshandel. Det i sin tur gör att utsikterna och prognoserna för
aktiemarknad, räntor och valutor ändras. Även de direkta effekterna efter
valsegern behöver beaktas när vi sätter vår vy för 2017. Dollarn har stärkts
mot euron och kronan, medan tillväxtmarknaderna har varit förlorare, både
vad gäller valutor och aktiemarknader. Detta resulterar i en rad förändringar
i allokeringsportföljen.

Högre räntor = hot mot aktievärderingen?
..högre räntor är inget hot mot
aktievärderingen i dagsläget…

Låga räntor ger stöd för högre aktievärdering eftersom ränteplaceringar
som alternativ till aktier ger låg avkastning. Nuvarande värdering på aktier
är förvisso något högre än normalt, men givet nuvarande räntenivåer får
den betraktas som rimlig. Vi tror att räntorna kommer att stiga under 2017,
vilket kan motivera en lägre aktievärdering som i sin tur betyder fallande aktiepriser. Stigande räntor är idag dock ett resultat av förväntat högre tillväxt
och inflation, vilket är positivt för aktier i dagsläget. Räntorna behöver stiga
en bra bit till innan de blir ett verkligt hot mot nuvarande aktievärdering. Så
länge konjunkturen och tillväxten fortsatt pekar åt rätt håll, samtidigt som
vinsttillväxten ökar, kommer aktier att vara det bästa tillgångsslaget.

Läge att göra förändringar i portföljen
…därför är det läge att ändra om
en del i portföljen.

Svag krona, negativa utsikter för euron, starkare dollar, högre räntor och
expansiv finanspolitik i USA resulterar i att vi överviktar aktier på bekostnad
av räntor. USA och Sverige är de aktiemarknader som viktas upp, medan Europa och Tillväxtmarknader underviktas. Den svaga kronan och vår positiva
syn på cykliska bolag gör att svenska exportbolag är en bra placering och en
extra krydda i portföljen.

MIKAEL WIK
Aktiestrateg, Swedbank Analys
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STRATEGISK VIKT

TAKTISK VIKT

POSITION

RÄNTOR

45 %

35 %

Undervikt

PENNINGMARKNAD

20 %

35 %

Övervikt

OBLIGATIONSMARKNAD

25 %

0%

Undervikt
Övervikt

AKTIER

45 %

55 %

SVERIGE

16 %

26 %

Övervikt

EUROPA

8%

0%

Undervikt

USA

8%

16 %

Övervikt

JAPAN

8%

10 %

Neutral

TILLVÄXTMARKNAD

5%

3%

Undervikt

KREDITER

10 %

10 %

Neutral

LÅG RISK (INV. GRADE)

5%

5%

Neutral

HÖG RISK (HIGH YIELD)

5%

5%

Neutral

Allokeringsscenariot – Nya vindar i en tillväxtörstande marknad
Bättre tillväxtutsikter när vi
blickar in i 2017

Ekonomiska stimulanser i USA, bättre utsikter för vinsttillväxt i bolagen
och stigande inflation är några av skälen till att vi i december väljer att
övervikta aktier på bekostnad av räntor. Samtidigt neutraliserar vi vikten i
krediter.
Sedan den omedelbara återhämtningen efter finanskrisen har världsekonomin lidit av brist på tillväxt. Detta har gällt oavsett om vi tittar på global
BNP-tillväxt eller bolagsvinster. Förklaringarna har varit många, men den
viktigaste skillnaden mellan den nuvarande konjunkturcykeln jämfört med
tidigare cykler är det höga sparandet inom privat sektor samtidigt som
enskilda länder har fört en stram finanspolitik. Två faktorer som kan komma
att ändras under kommande år.

Positiva signaler redan innan
Trumps seger

Redan innan Trumps valseger hade konjunktursignalerna börjat peka uppåt
för såväl industrin som tjänstesektorn. En signal om att näringslivet börjat
se ljusare på framtiden och ett viktigt stöd för tillväxten. Trumps intåg i
politiken kommer sannolikt att ge ökade finanspolitiska stimulanser, något
som på kort sikt kan vara en lösning på den, i dagsläget, svaga globala
tillväxttrenden. Hushåll och näringsliv har länge befunnit sig i ett låst läge
med stort behov av en tillväxtimpuls där nu den amerikanska staten kan
verka som en finanspolitisk katalysator. I klassisk efterfrågefokuserad anda
kan därmed Trump ha ändrat den politiska agendan även utanför USA:s
gränser. Flera av de tidigare förespråkarna av en stram budgetpolicy, till
exempel IMF och OECD, har sedan länge ändrat tongångarna och förordat
att den ultralätta penningpolitiken behöver kompletteras av en generösare
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finanspolitik. Därmed tror vi att detta kan vara början till mer expansiva
statsfinanser även globalt. Kombinationen av en bättre underliggande
tillväxt samt ökad sannolikhet för ekonomiska stimulanser, resulterar i ett
2017 där världsekonomin och speciellt de mogna ekonomierna i världen, tar
ett litet steg mot en mer normal tillväxttrend. Detta förväntar vi oss kommer att gynna riskfyllda tillgångar generellt och aktiemarknaden specifikt.

Bättre underliggande tillväxt
och stimulanser leder till bättre
tillväxtutsikter

Neutral inställning till krediter då
räntorna stiger

Aktier överviktas inför 2017 då
vi ser en ökad sannolikhet för
vinsttillväxt

Högre inflationsförväntningar ger högre räntor
De positiva tillväxtutsikterna har även dragit med sig inflationsförväntningarna uppåt. Något som redan resulterat i en uppgång av de långa räntorna. Stigande räntor, allt annat lika, utmanar övriga tillgångsslag då den
relativa avkastningspotentialen minskar. Anledningen till de högre räntorna
är dock, som bekant, de ljusare tillväxtutsikterna och därmed drivna av en
anledning som i stor utsträckning gynnar aktiemarknaden.
Kreditvikten neutraliseras
Kreditmarknaden har, under hösten, haft en avvikande rörelse jämfört med
aktiemarknaden, framförallt efter presidentvalet. Kreditpremierna har ökat
när aktiemarknaden har stigit och ränterisken har påverkat tillgångsslaget
negativt. Vi tror att denna trend kommer att hålla i sig, dock utan att kreditpremierna rör sig uppåt i någon större utstäckning. Historiskt har liknande
rörelser inneburit att den positiva utvecklingen för kreditmarknaden avtar i
takt med att näringslivet börjar investera och på så sätt ökar belåningsgraden, vilket gynnar aktiemarknaden samtidigt som den hämmar kreditmarknaden eftersom kreditrisken ökar.
Bättre tillväxtutsikter ger stöd till aktier
Allokeringsscenariot för 2017 kommer därmed att karaktäriseras av bättre
tillväxtförutsättningar och fortsatt stigande inflation. Ett scenario som
resulterar i en fortsatt undervikt för räntor och en fördel för riskfyllda
tillgångar. Vinsttillväxt är något som aktiemarknaden törstat efter sedan
2010 och vi förordar därför en övervikt i aktier istället för, som tidigare,
krediter. Men vi lever i en komplicerad värld och det är inte svårt att hitta
osäkerhetsfaktorer när man blickar ut under 2017. Några av dessa är potentiellt hot mot frihandeln, populistiska och protektionistiska strömningar
tillsammans med lägre tillväxt i Kina. Dessa faktorer behöver marknaden
förhålla sig till. Vi vidhåller ändå att historien talar sitt tydliga språk, det
som fällt en aktiemarknadsuppgång är varken tiden eller politiska risker. Det
är snarare för högt ställda förväntningar och en vikande konjunktur som
lett till större korrektioner i aktiemarknaden vilket vi inte ser under 2017.

Räntor – Inflationsförväntningar driver driver räntor högre
Undervikt och kort duration i
ränteallokeringen
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Ränteutvecklingen har under året speglat mångt och mycket riskbilden på
marknaden. I septemberstrategin drog vi ned vår exponering mot räntor
med motivering att det, efter sommarens kraftiga räntenedgång, inte fanns
mycket potential kvar för fortsatta prisuppgångar. Under förra månaden
sänkte vi även durationen, det vill säga ränterisken, i vår ränteexponering. Vi är naturligtvis glada över dessa beslut med tanke på att de globala
långräntorna sedan dess stigit mellan 40–80 punkter. Trots den rätta
timingen bör vi dock erkänna att vi, trots allt, inte är helt säkra på om de
abnormalt låga räntorna nått vägs ände.

ALLOKERING

Vi tror att de korta räntorna
förblir låga men att långa räntor
fortsätter sakta uppåt...

Vår räntestrategi baserar vi återigen på en avvägning mellan risk och
förväntad avkastning, men denna gång även på ekonomiska förutsättningar som eventuellt visar på en ny potentiell inriktning för de underliggande
drivkrafterna. Det finns i dagsläget flertal drivkrafter bakom de låga räntorna. Vad gäller kortränteutvecklingen tror vi att nivåerna även framöver
kommer att vara relativt parkerade på negativa eller låga nivåer med anledning av avvaktande penningpolitik på annat håll än hos Fed. Långräntorna
har länge fått stöd från de omfattande tillgångsköpen från centralbankerna
men vi ser framför oss ett scenario där en del centralbanker under 2017
successivt börjar minska ned köpen. Vi ser att risken för fortsatt stigande
långräntor är i faggorna. Anledningen till detta, till skillnad från tidigare,
är de successivt ökade inflationsförväntningar vi ser, i synnerhet i USA.
Oavsett nivån och hastigheten i detta, bedömer vi att inriktningen trots
allt pekar uppåt. Och omvärlden påverkas, inte minst via en svagare valuta
gentemot den amerikanska dollarn. Resultatet blir brantare avkastningskurvor globalt, en trend som vi tror kommer att fortsätta, dock i långsammare takt än vi sett på sistone.

…då inflationsförväntningarna
ökar

Vi har under en längre tid haft undervikt i räntor med motiveringen att
räntor i dagens lågräntemiljö snarare är värdebevarande än värdeskapande. Som känt är ränterisken, det vil säga duration, alltid som störst i de
längre löptiderna med logiken att du som investerare har längre tid till att
du erhåller din återbäring och därmed har du en risk som hänförs till tiden.
Under perioder av fallande räntor (stigande obligationspriser) genererar
priseffekten en positiv avkastning tillsammans med räntan och kupongen.
Med liknande logik kommer den negativa priseffekten under perioder av
stigande räntor (sjunkande obligationspriser) ta ut den positiva effekten
från räntekomponenten. Uppenbart är att under perioder med mycket höga
räntenivåer kan ränteavkastning (inklusive) kupong, fungera som en ”marginal” för det fallande priset i en stigande räntemiljö. Idag lever vi dock på
historiskt låga räntenivåer, i vissa fall till och med negativa, vilket innebär
att denna ”marginal” är mer eller mindre uttömd.

Vi förväntar oss en negativ
avkastning från obligationsfonder
under 2017

Vår bedömning idag, baserad på vår räntevy, är att obligationsfonder med
genomsnittlig löptid på circa 5 år förväntas att generera en negativ avkastning på närmare 1,5 procent för de näst kommande 12 månaderna. Detta
trots att vi justerar för den positiva värdeökningen på närmare 0.4 procent
på grund av att löptiden rullas ned med 1 år, så kallad rolldown-effekt, till
fördel av den relativt branta svenska avkastningskurvan. En obligationsfond kan därmed inte längre motiveras som värdebevarande.
Vår bedömning är att riskerna för högre räntor är större i dag än tidigare.
Vi ser inte heller någon anledning till att exponera sig för fallande räntor
på grund av ett högrisk scenario. Därför rekommenderar vi inte obligationsfonder. För en säker placering, eller enbart för riskspridning, kan en
ränteinvestering ersättas med Swedbanks fasträntekonto med 6 månaders
bindningstid med en garanterad avkastning på 0,34 procent.

Aktier gynnas av bättre utsikter
för vinsttillväxt

Aktier – Efterlängtad vinsttillväxt
Den senaste tidens politiska turbulens har flyttat mycket av fokus från de
verkliga drivkrafterna för aktiemarknaden; vinsttillväxt och värdering. Vi
har länge påtalat att den svaga tillväxttrenden resulterat i en minst sagt
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Vinsttillväxten har varit medioker
de senaste åren…

medioker vinstutveckling för bolagen de senaste åren. I takt med att aktiemarknaden ändå stigit har behovet av vinsttillväxt ökat då värderingen
tillsammans med att riskaptiten hämmats av en kavalkad av politiska risker.

20%

Världsindex - Ufall vs. förväntad vinsttillväxt

15%
10%
5%
0%
Dec-11
-5%

Dec-12

Dec-13

Dec-14

Dec-15

Dec-16

-10%
Förväntad

Utfall
Källa: Macrobond & Swedbank Analys

8

…men bättre konjunkturutsikter
och stigande råvarupriser ser ut
att vända den trenden

Givet de positiva konjunktursignalerna ser vi en ökad sannolikhet för bättre
vinsttillväxt när vi blickar in i 2017. I grafen ovan ser vi en illustration över
marknadens förväntade och rapporterade vinsttillväxt sedan 2010. En
tydlig illustration över hur förväntningarna konstant varit för optimistiska
de senaste sex åren. Blickar vi in i 2017 är förväntningarna återigen över 10
procent i årstakt men vi ser för första gången på flera år en betydligt högre
sannolikhet för att förväntningarna äntligen realiseras. En viktig drivkraft
för en aktiemarknad som törstar efter vinsttillväxt.

Värderingen inte låg ur ett historiskt perspektiv men ger potential
när vinsterna ökar

Värderingen av aktiemarknaden, oavsett region, är förvisso inte låg i historiska mått mätt, men lämnar ändå en potential givet ljusare utsikter för
vinsttillväxt och bristen på avkastning hos andra tillgångsslag. Tillgångsslaget värderas i dagsläget till en förväntad årssavkastning på mellan 6–10
procent utifrån nuvarande lönsamhetsnivå. En potential som investerarna
kommer ha svårt att motstå under 2017 när vinsttillväxten tillsist väntas
komma och vi lyfter därmed aktier till en övervikt.

Övervikt för Sverige och USA,
undervikt för Europa och Tillväxtmarknader och Japan neutral.

De underliggande positiva drivkrafterna kan dock påverkas av en relativt
diger riskagenda när vi tar steget in i nästa år. Vi väljer därför att släppa vår
övervikt mot Europa efter en torftig utveckling. Europa erbjuder förvisso
en intressant potential givet att lönsamheten börjar normaliseras, men
givet det osäkra politiska läget kan förbättringen ligga bortom 2017. Vi
väljer därför att undervikta Europeiska aktier till fördel för Sverige och USA.
Sverige är enligt oss en marknad som erbjuder liknande exponering som
Europa men undviker samtidigt en position mot den för tillfället riskfyllda
euron. Värderingen är inte uppenbart billigare men givet den svaga kronan
får den underliggande vinsttillväxten stöd och potential för cykliska bolag
att lyfta. USA-börsens värdering är i det högre intervallet men givet fortsatt potential i dollarn och vinsttillväxt blir marknaden ändå attraktiv för en
svensk investerare. Vi intar även en försiktig inställning mot Tillväxtmarknader efter en stark utveckling under det gångna året och en värdering som
inte reflekterar osäkerhet kring banksektorn i Kina och känsligheten för en
starkare dollar. Japan får en neutralvikt då tillväxtpotentialen är blek men
värderingen rimlig.
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Krediter – Låg potential givet stigande räntor
och ökade investeringar
Begränsad potential då räntorna
stiger och premien är låg

I en turbulent räntevärld har krediter överlevt relativt bra jämfört med
statsräntor. Trots en viss nedgång i avkastningen bland annat inom krediter
med högre rating så kallad Investment Grade (IG), har den relativa utvecklingen ändock varit bättre än för statsobligationsmarknaden. Krediter med
sämre kvalité, så kallad High Yield (HY), har hållit sig stabila under hösten
och till och med genererat, relativt sett, en bättre avkastning än IG. Vi har
länge ansett att krediter är en bättre väg för högre ränteavkastning än den
lågt avkastande statsräntemarkanden. Den europeiska kreditmarknaden
har även gynnats av ECBs utökade kreditmandat där framförallt krediter
inom IG har ingått i deras köprogram. ECBs kontinuerliga köp inom QE-programmet har minskat likviditeten kraftigt och även borgat för en stabil
efterfrågan på de europeiska krediterna. Samtidigt har råvarumarknaden
stabiliserats och vi har sett uppgångar inom vissa råvarusektorer, vilket
gynnat framför allt High Yield sektorn.

ECB:s stödköp är inte skriva i sten
under 2017

Vi ser fortsatt en omvärld som utvecklas i rätt riktning med successivt tilltagande global tillväxt och välkapitaliserade balansräkningar. Vår samlade
bild för kreditmarknaden är relativt oförändrad, dock ser vi att uppsidan för
fortsatta kapitalvinster är numera begränsade. ECBs stödköp kommer successivt att avta och QE-effekten börjar klinga av i den förväntade avkastningsberäkningen. Trots att vi inte ser några kraftiga risker för några uthållande prisnedgångar i spåren av de annalkande politiska eventen, i form av
flertal regeringsval i Europa, har vi valt att helt och hållet neutralisera vår
övervikt i kreditexponeringen. Kreditbenet förväntas sammanlagt på sin
höjd generera en årlig avkastning mellan 1–2 procent och vår bedömning
är att den positiva framtidsvyn tas sig bättre i uttryck i aktier, där vi ser en
större avkastningspotential än i krediter.

Förväntad avkastning 1–2 procent
för tillgångsslaget som helhet.
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Politiska risker 2017 – Påverkan på marknaden
Holland parlamentsval
15 mars

Tyskland förbundsval
September

2017

Sverige riksdagsval
September

2018
Frankrike presidentval
April/maj

Tjeckien parlamentsval
Oktober

Politiska risker har varit ett stående tema de senaste
åren och 2016 var inget undantag. När vi blickar in i
2017 kan vi konstatera att kalendern är fullspäckad
även detta år. Majoriteten av de politiska händelserna
äger rum i Europa där de populistiska vindarna tilltagit
efter att EU/EMU-vänliga sidan förlorat två tunga
folkomröstningar under 2016. Oron som kan uppstå
inför de kommande valen handlar primärt inte om vilken partipolitisk ideologi som väntas vinna. Osäkerheten återfinns snarare i huruvida vinnande parti är för
eller emot ett EMU-sammarbete och om det är fallet,
har de en sådan makt och styrka att hela Eurosammarbetet skulle kunna ifrågasättas. Europa har lidit
av en väldigt svag ekonomisk återhämtning sedan
finanskrisen men har under de senaste åren börjat
röra sig i rätt riktning. Vi är därför inte oroliga för att
konsumenter eller näringsliv kommer påverkas nämnvärt om den inhemska politiken skulle förändras för
respektive land. Riskerna är helt och hållet relaterade
till valutaunionens framtid. Ett splittrat eurosammarbete skulle orsaka stora problem där de finansiella
och realekonomiska riskerna skulle öka kraftigt och
garanterat påverka tillväxt och bolagsvinster. En
jämförelse kan till exempel göras med situationen
i Grekland 2010 där marknaden med lupp följde
utvecklingen och huruvida landet skulle genomföra
åtgärder för att få räddningspaketen eller inte. Förklaringen till det låg inte i ett intresse för Greklands
utveckling utan i rädslan för, att om landet ställde in
sina betalningar, att de europeiska bankerna skulle få
mycket stora problem. Detta då det inte fanns någon
med tillräckligt stora finansiella muskler som kunde
hålla bankerna under armarna, vilket skulle leda till en
bankkris, vilket i sin tur skulle leda till fallande vinster.
Trots den digra agendan med tunga val under året ser
vi inte framför oss att de politiska riskerna kommer
att slå undan benen för finansiella tillgångar 2017.
Men eftersom valen ligger jämt utspridda under året
finns det en sannolikhet att de kommer verka som en
våt filt för både den ekonomiska återhämtningen och
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Ryssland presidentval
Mars

Ungern parlamentsval
Våren 2018

utvecklingen för finansiella tillgångar inom EMU-området under det kommande året. Italien förblir ett
hot mot vårt investeringsscenario i dagsläget. Det euroskeptiska partiet i Italien, Femstjärnerörelsen, går
starkt fram i opinionsundersökningarna och kan därmed äventyra Italiens framtid i valutasammarbetet. I
vårt huvudscenario räknar vi dock med att Italien inte
går för nyval innan det ordinarie valet, våren 2018
och därmed förblir den politiska agendan i någon form
av status quo-läge.
Det Franska presidentvalet ser ut att bli en uppgörelse mellan högern där Republikanernas kandidat, Fillon,
ser ut att ha ett betryggande avstånd till Le Pen.
Lärdomen från 2016 är dock att opinionsundersökningar inte varit värda papperet de står på och därför
är det för tidigt för att helt avskriva riskerna med det
Franska valet, speciellt givet insatserna.
Temat risker är ett centralt för finansiella marknader,
men oftast är synen från investerare något snedvriden vad gäller vad som de facto utmanar riskfyllda
tillgångar. Att bedöma risker korrekt är avgörande för
avkastningen, för det är när marknaden är orolig som
en investerare har möjlighet att köpa tillgångar till en
attraktiv värdering. De gånger himlen är molnfri har
det redan hunnit återspeglas i prissättningen långt
innan det sista molnet löstes upp.
Tiden efter finanskrisen 2008 har präglats av osäkerhet. Den ena krisen har avlöst den andra samtidigt
som konjunkturcykeln inte har gått att känna igen.
Men hade man lutat sig tillbaka, bara fokuserat på
riskerna och därför avstått från att exponera sig mot
riskfyllda tillgångar, hade man som investerare missat
en fantastisk avkastning. Med andra ord handlar det
alltid om att bedöma om riskerna kommer att påverka
prissättningen av finansiella tillgångar. Politisk risk,
konjunkturell risk, finansiell risk, med flera, tenderar
alla att påverka marknader och tillgångsslag i olika

FÖRDJUPNING

utsträckning och i vissa fall inte alls. För att få en
överblick av den potentiella påverkan, på det tillgångslag man investerar i, måste man alltid utgå ifrån
tillgångsslaget man är investerad i.

största sannolikhet mestadels brus. Om det på kort
sikt påverkar prissättningen, på grund av att marknaden känner osäkerhet, kan det sannolikt ses som ett
bra köptillfälle. Och just osäkerheten i hur vinsterna
kommer att se ut återspeglas generellt i värderingen
av en aktie, vilket är förklaringen till varför många
”skakiga aktiemarknader” eller enskilda aktier har en
låg värdering. En investerare vill bli kompenserad för
risken det innebär att äga en aktie och ju större osäkerhet som råder kring den framtida vinsten ju större
säkerhetsmarginal vill man ha.

För aktiemarknaden blir frågan kort och gott; Vad
är en aktie? Jo en aktie är en andel i framtida vinster.
För att få en uppfattning om hur en kris påverkar
tillgångsslaget aktier ska man se det utifrån perspektivet huruvida det påverkar framtida vinster eller inte.
Om en kris inte påverkar den underliggande efterfrågan och därmed i slutändan vinsterna, är det med

Avkastning USA (S&P 500) sedan 1900 (log-skala)
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Detta för oss vidare till en annan viktig faktor,
nämligen det faktum att priset på en aktie eller en
aktiemarknad innehåller en förväntansbild och aktiemarknaden handlar på just förväntningar. Detta är förklaringen till att en aktiekurs till exempel kan stiga när
en väldigt svag delårsrapport presenteras. Det låga
priset representerade en förväntansbild som var lägre
ställd än vad det faktiska svaga utfallet blev. Något
som då givetvis innebär att en lågt värderad börs är
tåligare för dåliga nyheter än en högt värderad börs.
Generellt sett tenderar det främst att vara konjunkturella risker som bryter en positiv aktiemarknadscykel.
När för högt ställda förväntningar grusas och konjunkturen viker drar det med sig börserna eftersom de
förväntade vinsterna faller. För att det ska uppstå en
konjunkturell risk behöver vi ha en utlösande faktor
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som får någon eller några av sektorerna i en ekonomi
(stat, hushåll och näringsliv) att öka sitt sparande
markant och på så sätt påverka framtida vinster. Idag
ser vi inte de tendenserna, men om ett eventuellt handelskrig mellan USA och omvärlden eller ekonomiska
problem i Kina skulle uppstå skulle det kunna vara en
utlösande faktor för att sparandet skull kunna öka.
Risker är en naturlig del av aktiemarknaden och något
en investerare måste hantera. Kärnfrågan är om den
förväntade avkastningen, över tiden, kompenserar för
de ständigt närvarande riskerna. I grafen ovan talar
historien sitt tydliga språk, det har varit en fantastisk
utveckling för aktiemarknaden de senaste 100 åren
trots världskrig, råvarukriser och finanskriser. Vi ser
i dagsläget ingen anledning till att den trenden ska
brytas för en långsiktig investerare.
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USA

Övervikt (Undervikt)

USA – Stöd från dollar och bättre tillväxt
•
•
•

Makro: Osäkert efter Trump men trenden är positiv
Marknad: Hög värdering vägs upp av bättre tillväxt och starkare dollar
Fokus: Trumps politiska agenda är fortfarande oklar
Övervikt då tillväxten väntas öka och dollarn stärkas

Förväntningar på finanspolitiska
stimulanser fick både riskaptit och
dollar att öka

Både USA:s ekonomi och aktiemarknad har under hösten fokuserat på
presidentvalet och det ovissa politiska läget. Löften om finanspolitiska
stimulanser fick dock både riskaptiten och dollarn att stärkas på förhoppningar om ökad tillväxt och inflation. Fortfarande råder en stor osäkerhet
kring Trumps väntade politik men huvudspåret är en mer expansiv statsbudget som öppnar upp för både skattelättnader och infrastruktursatsningar.
Åtgärderna får ses som unika givet att den amerikanska ekonomin varit inne
i en återhämtningsfas under snart åtta år och närmar sig full sysselsättning.
Resultatet blir att både tillväxt och inflation väntas stiga under 2017.
Avkastning MSCI USA - SEK och USD
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Källa: Macrobond & Swedbank Analys

En stark dollar har varit den
enskilt viktigaste faktorn för en
svensk investerare…

… men den har samtidigt bidragit
till den svaga vinsttillväxten

Bättre tillväxtutsikter och högre förväntningar på den amerikanska centralbanken har resulterat i en starkare dollar. Dollarstyrkan har också varit
den uteslutande viktigaste faktorn för den amerikanska aktiemarknadens
avkastning räknat i kronor senaste åren. Vi förväntar oss att den trenden
fortsätter när vi blickar in i 2017 då den amerikanska ekonomin står stabilt
och en högre inflationstakt ökar förväntningarna på den amerikanska centralbanken.
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MSCI USA - Rapporterad vs. förväntad vinsttillväxt
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Källa: Macrobond & Swedbank Analys

En starkare dollar är dock inte enkomt positivt för en investering i ameri-
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USA

Bättre tillväxtutsikter och en
positiv nettoeffekt från en starkare dollar får oss att övervikta
amerikanska aktier

Värderingen inte ansträngd
relativt övriga marknader när vi
blickar in i 2017…

kanska aktier då det skapar en konkurrensnackdel för amerikanska bolag
jämfört med utländska konkurrenter. Den starkare dollarn är en viktig
förklaring till den svaga vinsttillväxten senaste åren och en anledning till
att vinsterna varit i stort oförändrade sedan mitten av 2015. Vi ser dock
att nettoeffekten från de tillväxtfrämjande stimulanserna och den starkare
dollarn som positiv för en svensk investerare. Förväntningar om en lägre
bolagsskatt är även det något som kan ge extra potential för vinsttillväxten även om det fortfarande råder en stor osäkerhet. Vi väljer därför
att övervikta amerikansk aktiemarknad inför 2017 med stöd från bättre
vinsttillväxt och starkare dollar.
Framåtblickande P/E-tal USA vs. Världen
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Givet en relativt modest utveckling för amerikanska aktier under 2016,
räknat i lokal valuta, har värderingen hållits i schack. Adderar vi då de bättre
tillväxtutsikterna ser värderingen inte ansträngd ut i relativa termer. MSCI
USA värderas i dag till ett framåtblickande P/E-tal på 16,9, vilket är i linje
med den historiska premien på 17 procent mot övriga världsbörsen. Det
belyser att även om den amerikanska aktiemarknaden utvecklats väl finns
fortsatt potential givet de bättre vinstutsikterna.

… men kraftigt stigande räntor kan vara ett hot mot både
aktiemarknad och ekonomi om de
fortsätter upp

USA - Räntekurvan idag och historiskt
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Källa: MSCI & Swedbank Analys

En risk är dock att de amerikanska räntorna stiger kraftigt och utmanar aktiemarknaden utifrån ett relativ perspektiv. En kraftigt stigande ränta kan
dock bli ett problem och riskerar att på allvar utmana aktiemarknaden men
även vara en hämmande faktor för den reala ekonomin. I vårt scenario ser
vi dock att den stundande ränteuppgången kommer långsamt från dagens
nivåer och den amerikanska centralbanken vill sannolikt ta små steg framåt
då resultatet av högre långräntor och en starkare dollar blir en åtstramande
faktor.
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EUROPA

Undervikt (Övervikt )

Europa – Riskerna överskuggar potentialen
•
•
•

Makro: Trög tillväxttrend i avsaknad av finanspolitik
Marknad: Risk kring både euron och lönsamhetsförbättring
Fokus: En het politisk agenda under hela 2017
Politiska risker ökar osäkerheten kring vinstförbättring

Trots en bättre statistikskörd har
den Europeiska aktiemarknaden
varit en besvikelse…

Den Europeiska aktiemarknaden har sedan den senaste investeringsstrategin varit en klar besvikelse relativt övriga marknader. Trots att statistikskörden ofta varit klart bättre än förväntningarna och att en stelfrusen
banksektor vaknat till liv har investerarna varit fortsatt tveksamma.
BNP-tillväxt - Eurozonen
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… då de politiska riskerna hämmat
både riskaptit och vinsttillväxt

En stor del kan sannolikt förklaras av den digra riskkalendern när vi blickar in
i 2017, men även att vinstutvecklingen varit fortsatt medioker trots att tillväxten förbättras. Blickar vi framåt ser vi en region som fortsätter utvecklas stabilt men som samtidigt är bakbunden av de politiska val och generella
osäkerhet kring valutasamarbetets framtid. En kompott som leder oss till
att tro att riskerna i Europa förblir hanterbara men att en starkare återhämtning senareläggs tills det politiska landskapet klarnat. Vi väljer därför
att inta en försiktig hållning till Europa givet de politiska riskerna, försenad
återhämtning för vinsterna och risk för en ytterligare euroförsvagning.
Vinstutveckling USA vs. Europa

Europas extremt svaga vinstutveckling speglar svaghet, men
visar också på framtida potential
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Vinstutvecklingen har varit extremt svag jämfört med den amerikanska
marknaden men det finns skäl att förvänta sig att trenden vänder när osä-
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EUROPA

Brexiteffekten tydlig vid en jämförelse med USA…

kerheten kring den politiska spelplanen och regionens banksektor klarnat.
Vi tror dock att inledningen på 2017 inte skapar tillräcklig grogrund för att
den europeiska vinsttillväxten på allvar ska ta fart.
Avkastning Euopa vs. Övriga världen (SEK)

Europa har underpresterat under
hela 2016 där en starkare dollar är
en viktig förklaringsfaktor
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Europa har sedan årsskiftet underpresterat jämfört med övriga marknader,
speciellt USA, som ett resultat av såväl svagare utveckling i lokal valuta
men framförallt efter en starkare dollarkurs. Ett tydligt besked på att den
underliggande utvecklingen varit för svag givet dagens värdering.
Värderingen inte alarmerande
men det krävs att vinsterna stiger
rejält

Europa värderas idag till ett P/E-tal på 14,2 på tolv månaders framåtblickande vinster, 14 procent över det historiska snittet. En nivå som i sig inte
är alarmerande men belyser att värderingen inte är tillräckligt attraktiv för
att parera både svag vinsttillväxt och de politiska riskerna. Banksektorn
som enligt oss har varit nyckeln till en bättre utveckling för både vinster och
aktiemarknad generellt har under hösten haft en klart positiv kursutveckling men är nu även den i behov av vinsttillväxt. Potentialen är betydlig men
den politiska osäkerheten sprider sig även till viljan, och möjligheten, att
genomföra en slutgiltig uppresning i bankernas låneportföljer.
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Undervikten mot Europa motiveras av att riskerna kring euron
förblir överhängande och Sverige
blir därför ett bättre alternativ

Vår undervikt mot Europeisk aktiemarknad ska också ses mot bakgrund
av vår generella övervikt till aktier. De mest påtagliga riskerna under 2017
härrör främst från Europa och valutasamarbetet. Att helt lämna exponering
mot euron skapar, i en relativ värld, skydd mot eventuell spekulation mot
att valutaunionen riskerar att haverera i efterdyningarna av mer eurokritiska vindar. Vi fäster en låg sannolikhet för ett sådant scenario men ser
samtidigt att vi hellre tar exponering mot den svenska aktiemarknaden
givet mindre valutarisk. Samtidigt erbjuder Sverige en hög korrelation mot
Europa räknat i lokal valuta.
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SVERIGE

Övervikt (Neutral )

Sverige – Vinsttillväxt och svag krona ger stöd
•
•
•

Makro: Gynnas av en bättre global konjunktur
Marknad: Vinsterna lyfts av bättre tillväxt och svag krona
Fokus: Den snabba kronförsvagning under hösten lär inte fortsätta

Tredje kvartalet följde i tidigare
trend…

Rapportsäsong bekräftade rådande bild
Rapportsäsongen för tredje kvartalet bjöd på samma signaler som vi
kommit att vänja oss vid under senare tid; låg volymtillväxt, men bättre
marginaler. Detta var i linje med förväntningarna då volymtillväxten varit
svag under en längre tid och resulterat i att bolagen fokuserat på det de
kan påverka, nämligen effektiviserings- och besparingsprogram. Justerat
för Ericssons vinstvarning blev vinsterna marginellt högre än väntat och i
samband med rapportsäsongen har mer än hälften av bolagens vinstutsikter reviderats upp. Något vi tydligast har sett inom främst basindustri och
verkstadssektorn. De negativa vinstrevideringarna bottnade ur under sommaren och har den sista tiden börjat peka uppåt. Detta är något vi förväntar
oss kommer fortsätta att ske även in under 2017, dels mot bakgrund av den
cykliska återhämtningen och dels genom stöd från den svaga kronan. Den
svenska aktiemarknaden har en klar majoritet av vinster som härstammar
från utlandet och får därmed ett positivt bidrag då dessa vinster räknas
hem i kronor.
MSCI SVERIGE - Förväntad vinst (12 månader)
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… men de positiva konjunktursignalerna och svag krona bäddar för
bättre utsikter under 2017

Värderingen något ansträngd men
bättre vinsttillväxt ger potential
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Inköpschefsindex, producentprisindex och räntorna har stigit och indikerar
en starkare ekonomi med högre BNP-tillväxt och inflation globalt. Trots den
generellt positivta underliggande ekonomiska trenden behöll bolagsledningarna sin konservativa hållning och gav inga signaler om en förbättrad
efterfrågesituation. Med stöd av underliggande makrostatistik tror vi dock
att kommentarerna kommer att andas mer optimism i samband med att
rapporterna för det fjärde kvartalet presenteras under inledningen av 2017.
Under en längre tid har värderingen på Stockholmsbörsen varit i linje med
den globala aktiemarknaden. Under november månad har OMXS30 handlats
i intervallet 15,5 –16 på framåtblickande P/E-tal vilket är något högre än
historiskt genomsnitt. Tre parametrar styr värderingen; lönsamhet, vinsttillväxt och avkastningskrav. För Sveriges del har lönsamheten fallit och då
tillväxten varit obefintlig innebär det att avkastningskravet har sjunkit.

SVERIGE

Framåtblickande P/E-tal
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Vi räknar med en direktavkastning
på4 procent och vinsttillväxt på 8
procent för 2017

Begränsat stöd från IT, Telekom
och banker…

Swedbanks prognoser på vinsttillväxt 2017 ligger på 8 procent och kan
jämföras med marknadens konsensus som ligger på 6 procent. Då vi ser
en sannolikhet för fortsatt förbättring i den globala ekonomin räknar vi
med att marknadens förväntningar kommer att stiga och visa sig i form av
positiva vinstrevideringar. För 2017 tror vi på en totalavkastning på 8–10
procent, drivet av en vinsttillväxt på 8 procent och en direktavkastning på
4 procent.
2016 års vinster har pressats av både sämre marginaler och volymer.
Framförallt har teknologi- och telekomsektorn haft en negativ inverkan
på vinsterna. Teknologisektorn ser fortsatt osäker ut då aktiviteten inom
Ericssons marknader är fortsatt låg. Bankerna hade ett starkt tredje kvartal
och överraskade analytikerna med höga tradingintäkter. Bankerna kommer
fortsatt fokusera på sin lönsamhet och vi ser därmed liten chans för betydande vinstbidrag från banksektorn då mycket osäkerhet kring regleringar
och nya skatter kvarstår.
OMXS30 Vinstbidrag 2017e - Swedbank estimat
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Källa: MSCI & Swedbank Analys

… men ökad aktivitet inom
industrin ger stöd från cykliska
sektorer

Med stigande råvarupriser, ökad industriaktivitet och en svag krona ser vi
en stark vinsttillväxt under första halvåret 2017. Största bidragande sektorn väntas bli industribolagen och H&M. Industrisektorn går in i 2017 med
stabila marginaler och om de dessutom får stöd från stigande volymer och
en svag krona kan detta skapa en kraftig operationell hävstång. Slutsatsen
blir därför att den svenska aktiemarknaden erbjuder en attraktiv potential
givet en rimlig värdering och positiva utsikter för vinsttillväxt.
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JAPAN

Neutral (Undervikt)

Japan – Försiktiga förhoppningar
•
•
•

Makro: Stark yen hämmar en redan trög återhämtning
Marknad: Lägre tillväxt i korten men förväntningarna redan låga
Fokus: Kommer tillväxten att börja få lite momentum
Gradvis förbättring under 2017

Från att ha haft förtvivlat svårt
att skapa ett positivt momentum…

Försöken att få fart på den japanska ekonomin har fortsatt varit svårt och
har hämmats ytterligare av en stark valuta. Trestegsraketen att försvaga
valutan, skattesänkningar och ökad offentlig konsumtion har därmed inte
lyckats fullt ut vilket fått den japanska centralbanken att ta ytterligare
åtgärder i form av att ta kontroll över hela räntekurvan och inte bara de
korta räntorna. Sakta har det börjat krypa in lite förväntningar i marknaden
på att tillväxten, med japanska mått mätt, börjar ta fart. Bland annat mot
bakgrund av starkare privatkonsumtion till följd av en förbättrad arbetsmarknad.
Japan: Yen vs. Export (Y/Y)
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… har det börjat smyga sig in förväntningar på gradvisa förbättringar…

… efter såväl aggressiva åtgärder
från såväl den japanska regeringen
som den japanska centralbanken.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, har under hösten tagit ytterligare steg i sina försök att stimulera ekonomin. Generellt styr en centralbank
den korta änden på räntekurvan genom att justera en styrränta, vilket i Japan, precis som i Sverige och EMU, befinner sig i negativt territorium. Något
som fört med sig flera negativa konsekvenser för landets banksektor, vilket
resulterat i Bank of Japan vidtagit andra åtgärder. Japanska centralbanken
valde därför att även ta kontroll av den långa änden av räntekurvan. Med
andra ord sätter de ett intervall på i vilken nivå de vill se de långa räntorna
och påverkar räntan genom att köpa eller sälja statsobligationer. Något som
inneburit en brantare lutning på räntekurvan vilket är positivt för bankerna
och förhoppningen är att de ska bli mer benägna att låna ut till hushåll och
företag. Vidare har man kommunicerat att man inte kommer att börja strama åt när/om man når inflationsmålet på 2 procent för att på så sätt inte få
marknaden att bli orolig om inflationen börjar ta fart.
Sammantaget ser vi att centralbankens åtgärder har viss effekt men har
svårt att se att de kommer räcka till för att nå både inflationsmål och påverka tillväxten i någon större utsträckning. Skulle däremot inflationen ta fart
finns möjlighet att parera detta med att justera räntebanan.
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Korrelationen mellan valutan och
börsen kvarstår…

Det klassiska mönstret i Japan att en försvagad valuta resulterat i en stigande börs har definitivt varit fallet efter det amerikanska valet. Japanska
yenen har försvagats med 7 procent vilket i lokal valuta, vilket resulterat i
en börsuppgång om 9 procent, men omräknat i svenska kronor blir uppgången 2 procent.
Avkastning Japan vs. Världen (SEK)
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Med andra ord finns problematiken med den japanska börsen för en svensk
investerare kvar, nämligen att en svagare valuta är nödvändigt för en positiv börsutveckling. Men i den positiva vågskålen ligger det faktum att den
japanska börsen drivs av egna faktorer i en större utsträckning än många
andra börser och utgör på så sätt ett attraktivt inslag i en allokering. Något
som tillsammans med en förväntad förbättrad konjunktur i Japan resulterar
i att vi höjer vikten för japanska aktier till en neutralvikt.
… men värdering och att börsen
till viss del går på egna meriter gör
att Japan hamnar i neutralvikt.

Framåtblickande P/E-tal
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Dagens värdering på ett framåtblickande P/E-tal på 13,9 är inte ansträngande hög men befinner sig kring det historiska snittet. Samtidigt så ser
relativvärderingen kontra andra börser attraktivare ut. Jämfört med samtliga regioner handlas japanska börsen med en större rabatt än det historiska
snittet, men det är också något som återspeglar den problematik som den
japanska ekonomin tampas med. Men den svaga tillväxten till trots ser vi ett
visst stöd i rådande värdering.
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TILLVÄXTMARKNAD

Undervikt (Neutral)

Tillväxtmarknad – Höga förväntningar
•
•
•

Makro: Fortfarande utmanande och riskfylld
Marknad: Fortsatt låg lönsamhet
Fokus: Banksektorn och internationell handel
Utmaningarna under 2017 är tuffa

Fortsatt oviss framtid

2016 har varit ett händelserikt år för tillväxtmarknader och yttre faktorer
har påverkat regionen under året. Stigande råvarupriser, politisk risk, Brexit
och amerikanska presidentvalet har påverkat aktiekurserna märkbart.
Investerares riskvilja och investeringar i tillväxtmarknadsaktier har svängt
fram och tillbaka under året. Utsikterna idag är än mer ovissa efter Trumps
valseger i USA och riskerna med minskad internationell handel och starkare
dollar slår extra hårt mot många tillväxtländer.

Få länder som är billiga

Årets klara vinnare Brasilien fick förvisso stöd av den låga värderingen
i början av året, men även högre råvarupriser, mindre politisk oro och
starkare tillväxt bidrog positivt. Brasilien var ett av få länder som kunde
betraktas som billig när vi gick in i 2016 men när vi nu blickar in i 2017 är det
få tillväxtmarknader som verkligen kan betraktas som lågt värderade. De
aktiemarknader där värderingen är låg förklaras till stor del av en mycket
lågt värderad banksektor.
Värdering banksektorn
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Banksektorn är lågt värderad av
en anledning

Som vi tidigare argumenterat är banksektorn inom tillväxtmarknader
generellt i dåligt skick med stor andel problemlån i balansräkningarna. Kina
är det tydligaste exemplet där en alltför riskfylld utlåning och kredittillväxt
skapat en låneportfölj med en relativt hög andel dåliga lån (utlåning till
mindre kreditvärdiga företag). Men även banker i flera andra tillväxtländer,
vars BNP-tillväxt fallit, förväntas visa på ökade kreditförluster kommande
år. Något som kommer att påverka vinsterna kraftigt negativt.

Hög värdering och framtida risker
ger stöd till undervikt

Senaste årens trend av låg tillväxt i global handel, potentiellt försämrade
exportvillkor med USA, högt värderad aktiemarknad , stark dollar och lägre
tillväxt i Kina kommer att ha en negativ påverkan på tillväxtländer under
2017. Vi väljer därför att undervikta regionen.

TILLVÄXTMARKNAD

Vi underviktar regionen…

Värdering och momentum tynger
Vi går från en neutralvikt till undervikt för regionen. Fundamentalt är
värderingen hög, både sett till relativa och absoluta nivåer. Den positiva
trenden som gett stöd under 2016 är bruten och vi tror framtiden talar
emot Tillväxtmarknader.
Tillväxtmarknader - Avkastning sedan årsskiftet - SEK
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…värderingen tynger…

Nuvarande värdering exklusive finanssektorn (och fastigheter) är på mycket höga nivåer. Dessutom är förväntad vinsttillväxt för 2017 högt ställda
och vi har svårt att se att de kommer att infrias. Marknaden prognostiserar
en vinsttillväxt på nästan 13 procent, något som om det skulle ske kommer
bli den högsta på 5 år. Men även om vinstutvecklingen lyckas nå upp till
förväntningarna får regionens aktiemarknad ändå betraktas som dyr.
MSCI Tillväxtmarknader - P/E-tal
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Allokering inom regionen
...men det finns skillnader inom
regionen.

Inom regionen tror vi att Brasilien och Mexiko kommer får svårt under 2017.
Höga värderingar och ökad risk efter amerikanska valet kommer påverka
länderna negativt. Asiatiska länderna Korea och Taiwan är våra favoriter,
tack vare låg värdering, medan vi tror mindre på kinesiska börsen under
2017.
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Tjänstepension – ett enkelt val kan göra stor skillnad
Ett enkelt val kan ge 700 000 kronor mer i tjänstepension. I dagens lågräntemarknad är
förvaltningens förmåga att generera avkastning avgörande. Speciellt för ett långsiktigt
finansiellt sparande som din pension.
Under snart 30 år har fallande marknadsräntor påverkat pensionsportföljer positivt och bidragit till en
bra avkastning. Sedan 2014 har flera centralbanker
infört negativa styrräntor. De ekonomiska utsikterna
talar för en situation med fortsatt relativt låga räntor
under ännu en tid. Låg ränta upplevs väldigt positivt
för vardagsekonomin här och nu, speciellt för ditt
bostadslån, men de låga räntorna påverkar också ditt
långsiktiga sparande som exempelvis ditt pensionssparande.
I dagens marknad är det betydligt svårare att generera
avkastning i en ränteplacering än vad det har varit
historiskt. Det rådande ränteläget påverkar också
förväntad avkastning på aktiemarknaden. Man brukar
säga att börsens avkastning består av två delar – den
riskfria räntan och en riskpremie för att man tar på sig
aktierisk. Om vi vill ha möjlighet till en högre avkastning i framtiden gäller alltså att vi behöver ta mera risk.

Behöver man öka risknivån för att
få en bra pension?
I media skrivs det mest om att vi behöver spara mer,
jobba längre och att man ska välja det bolag som har
lägst avgifter. Då får man en bra pension. Mindre
pratas det om hur hela pensionen ligger placerad
samt vilken förväntad avkastning kapitalet får. Vilken
risknivå behövs i dagens lågräntemarknad för att nå
en rimlig pensionsnivå. Vi vet att risk och förväntad
avkastning hänger ihop. Detta innebär att exempelvis
aktier, som har högre risk, också har högre förväntad
avkastning än en ränteplacering.
Låg avgift är viktigt, men faktum är att det är avkastningen som har störst effekt på din pension. För de allra
flesta har avkastningen att göra med vilken risk, alltså
andel aktier, man har i sitt pensionssparande. Framför
allt gäller detta samband fram tills man går i pension,
men även hur du placerar ditt pensionssparande som
pensionär, eftersom vi förväntas leva allt längre.

Eget sparande

Tjänstepension

Allmän pension
Inkomstpension
Premiepension

Din pension kommer oftast från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten som allmän pension, dels från din
arbetsgivare i form av tjänstepension. Du kan även ha ett frivilligt eget sparande till pension.
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Om du under hela sparperioden har en högre andel
placerad i aktier, det vill säga tillgångar med högre
risknivå, resulterar det i en högre förväntad avkastning med cirka 1 procent, (inkl. avgifter). Att placera
tjänstepensionen i en portfölj, som investerar 100

procent i aktier, fram till 55 års ålder, det vill säga ta
lite mer risk*, och sedan succesivt vikta ner aktieandelen till 60 procent vid 65 års ålder, får stor effekt på
din tjänstepension.
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Portfölj med högre aktieandel

Genom att välja en portfölj som har riskprofilen som
vi nämner ovan, kan det ge upp emot 700 000 kronor
mer i tjänstepension totalt sett. Slår vi ut det per
månad skulle det bli 5 000 kronor extra per månad.
Portfölj
med lägre
aktiehandel
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aktiehandel
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Portfölj med lägre aktieandel

Se över din tjänstepension
Har du inte gjort ett val placeras normalt din tjänstepension i en traditionell förvaltning hos något av de
så kallade icke-valsbolagen som generellt set placerar
kapitalet till en lägre risknivå. I dagens lågräntemarknad rekommenderar vi istället att man aktivt väljer
fondförvaltning för att få möjlighet att höja andelen
aktier och därmed öka risken. Framförallt med tanke
på att inkomstpensionen, som för många kommer stå
för hela 50 procent av den framtida pensionen, kan
jämföras med en ren ränteplacering och som endast
räknas upp med 1 till 2 procent per år. Förvisso en
ganska bra ränteplacering med dagens mått mätt,
men många hamnar med en för stor andel räntor i sin
portfölj. Eftersom pensionen, för många, ligger långt
fram i tiden blir detta en alltför försiktig placeringsstrategi och riskerar att dra ner den framtida avkastningen i din pensionsportfölj. Ju längre placeringshorisont du har, desto mer risk kan du ta.
Ett enkelt val kan göra stor skillnad!

* Gör du inget val för din tjänstepension placeras den normalt i en traditionell förvaltning med en hög andel räntor och har därmed en lägre
risknivå. I genomsnitt har en traditionell pensionsportfölj endast 60 procent aktier, vilket därmed resulterat i betydande lägre förväntad
avkastning under sparperioden.
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Upplysningar till kund
Analytikern intygar
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att
det reflekterar deras personliga åsikt/er om de företag och värdepapper som
de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det
refereras till nedan. Analytikern(a) intygar även att de inte har fått, får eller
kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för
någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.
Utgivare, distribution och mottagare
Detta dokument har sammanställts av aktieanalysavdelningen på Swedbank
Large Corporates & Institutions (”LC&I”) och ges ut av affärsområdet Swedbank LC&I inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank står under tillsyn
av Finansinspektionen i Sverige.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana
som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker
och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du
ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag
med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens
egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.
Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns
tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna
förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan
åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, strävar vi efter att informera om
detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna
procedurer eller andra omständigheter.
Under ”Rekommendationsstruktur” kan du läsa om våra olika rekommendationer.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan
distribution.
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hos Swedbank är du inte berättigad till detta dokument. Dokumentet utgör inte
ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under
tillsyn av Norges tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada
av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).

Potentiella intressekonflikter
Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som
inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.
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Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
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Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus
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I USA distribueras dokumentet av Welcome to Swedbank Securities US, LLC
(”Swedbank Securities US”), som ikläder sig ansvar för innehållet. Dokumentet
får endast distribueras till institutionella investerare. De institutionella investerare i USA som får detta dokument och som önskar utföra en transaktion i
något finansiellt instrument som nämns i rapporten, ska endast göra detta via
Swedbank Securities US. Swedbank Securities US är en USA-baserad mäklare/
handlare, som är registrerad hos Securities and Exchange Commission, och är
medlem av Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank Securities US är
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För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta
personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita på
detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och delta i de
investeringar eller investeringsaktiviteter som nämns i detta dokument.
Med “relevanta personer”, avses personer som:
• Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i
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• Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion
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Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – som
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Välkommen till Swedbanks Investeringsstrategi!
Syftet med produkten är att skapa en enhetlig rådgivning inom Placeraområdet för
alla bankens kunder samt att delge vår syn på aktuellt makro- och marknadsläge.
Vår ambition är att ge våra kunder goda placeringsrekommendationer och väl
underbyggda argument till dessa. Vi hoppas att Investeringsstrategin ska bidra
till en förenkling i valet av olika investeringsalternativ.
Investeringsstrategin utkommer i februari, maj, september och december med
kortare månatliga uppdateringar.

