Investeringsstrategin
Månadsuppdatering april 2017
Swedbank Analys

Fortsatt god riskaptit

Rekommendationer
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Aktier: Positiv konjunkturutveckling ger stöd

Aktier

•

Räntor: Stigande räntor resulterar i fortsatt undervikt

Sverige

•

Krediter: Prissätts för perfektion

Europa

Konjunkturförbättring ger stöd till aktiemarknaden
Vår syn på marknaden har inte ändrats sedan föregående investeringsstrategi. Vi
ser fortsatt potential för aktiemarknaden och vi anser att det är för tidigt att börja
vikta ner riskfyllda tillgångar generellt. Värderingen är och har varit relativt hög
under en längre period vilket innebär att de lågt hängande frukterna är plockade och
att investerare bör skruva ner sin förväntade avkastning. Men så länge konjunkturen fortsätter att förbättras och värderingen inte ökar markant tycker vi att det är
för tidigt att vikta ner riskfyllda tillgångar.
Aktiemarknaden ligger oftast 6–12 månader före konjunkturutvecklingen. Detta
innebär att så länge vi inte ser några tydliga tecken på avmattning i ekonomin kommer konjunkturförbättringen att ge det stöd som aktiemarknaden behöver. Räntenivåerna ger också stöd till aktiemarknaden. Fortsatt låga räntor och en stigande
räntekurva är normalt ett positivt scenario för aktier. Även ledande indikatorer visar
fortsatt styrka och än så länge är den övergripande bilden positiv och ger stöd till
vårt scenario.
Världens ekonomier har utvecklats olika. USA har kommit längst och befinner sig i en
mogen del av konjunkturcykeln med god tillväxt, låg arbetslöshet och hög lönsamhet. Ett läge som begränsar förutsättningarna för ekonomin att överraska positivt.
Ur ett aktiemarknadsperspektiv ser det betydligt ljusare ut i Europa eftersom de
inte har kommit lika långt i cykeln, vilket ger god potential för såväl högre vinsttillväxt som lönsamhet.
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Trenden fortsatt positiv
Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden, som startade 2009, har hållit i sig
längre än normalt jämfört med historiska uppgångar. Men det är riskabelt att hävda
att aktiemarknaden ska falla på grund av ålder. En investerare behöver även ta
hänsyn till att vi haft ett mycket utdraget konjunkturscenario vilket också leder till
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en utdragen cykel för aktiemarknaden jämfört med tidigare historiska mönster, men
att marknaden är långt gången råder det ingen tvekan om.
Risker som kan ändra scenariot och vår syn
Den största risken mot rådande scenario är någon form av händelse som skulle bryta
den rådande optimismen hos näringsliv och hushåll. Något som skulle få dem att åter
vilja ställa sig på bromsen och avvakta. För tillfället ligger den största potentiella faktorn som kan utlösa något sådant i det franska valet. Skulle Le Pen vinna presidentvalet kommer det med största sannolikhet att väcka frågetecken kring såväl Euro
som EU-sammarbetet. I ett sådant scenario kommer Euron att försvagas och riskerna
för att näringslivet intar en mer avvaktande förhållningssätt kring investeringar med
mera får ses relativt stor. Vår utgångspunkt är fortsatt att Le Pen inte kommer att
lyckas nå presidentposten, men vi följer valet och opinionsundersökningarna noga för
att leta efter eventuella tecken på att bilden skulle kunna se ut att ändras. En annan
faktor som skulle kunna lägga locket på utvecklingen är om president Trump skulle gå
på en linje som innebär faktiska kraftiga åtstramningar för handeln med USA.
Trots många års börsuppgång är det ändå en fortsatt ljus framtid som målas upp av
de amerikanska hushållen. Amerikanska folkets förväntningar på aktiemarknadens
utveckling de närmaste 12 månaderna är den högsta sedan 2000. Detta trots, eller
kanske tack vare, att USA är en av de marknader som haft den starkaste utvecklingen under de senaste åren. Men det får också ses som att förväntningarna återspeglar den förbättring de amerikanska hushållen upplever.
USA: Andelen som tror på stigande börs
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Den globala riskaptiten är hög och oavsett riskfyllt tillgångsslag återspeglas detta
faktum i många fall i värderingen. Samtidigt förväntas risken på marknaden vara låg
kommande tid. Förväntad och faktisk risk (hur kraftigt marknaden rör sig upp och
ner) är och har varit på mycket låga nivåer sedan en lång tid tillbaka. Vi tror dock att
så länge trenden är intakt kommer marknadens förväntade risk att ligga kvar på låga
nivåer.
Stigande räntor och låga kreditpremier
Vi förväntar oss fortsatt stigande räntor i spåren av konjunkturförbättringen.
Detta märks också i centralbankernas kommunikation och handlande. Vi anser därför att värdering för aktier är mer tilltalande än för krediter i dagsläget. Med andra
ord förordar vi kort duration i portföljen på grund av stigande marknadsräntor.
Argumenten för en positiv syn på krediter ser vi inte som tillräckliga givet värderingen på kreditmarknaden. En konsekvens av detta blir att vi ligger kvar med en
undervikt för krediter samt fortsatt lämnar krediter med låg kreditvärdighet (high
yield) utanför portföljen. Detta är ett resultat av att vi föredrar aktierisk framför
kreditrisk i dagsläget.
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