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LEDARE

Är världen verkligen svart eller vit?
Eller kanske snarare, är marknadens syn på världen alltid svart eller vit? Efter det
senaste halvårets utveckling, på såväl de globala börserna som på andra finansiella marknader, är det lätt att tro det. Sedan förra Investeringsstrategin släpptes, i
inledningen av december, har stämningen varit allt från beckmörk till rosaskimrande eufori. I verkligheten är dock inte investerare så enkelspåriga.
Ett mörkt börsslut på 2018…

… ersattes av en euforisk inledning på 2019.

2018 kom att bli ett relativt märkligt börsår på flera vis. Amerikanska skattesänkningar och en god konjunktur bidrog till en stark
vinsttillväxt vilket drog upp börsen under delar av året. Men under
sista kvartalet vände marknaden och precis all information kom att
tolkas negativt med kraftigt fallande börser som följd. Ett tolkningsföreträde som vi hade svårt att riktigt fullt ut förstå. Efter nyår
vände marknaden åter blad och sen dess har ingenting kunnat hindra
börsuppgången. OMXS30 steg bland annat nio veckor i följd. Så är
verkligen investerares kynne så enkelspårigt? Nja, får väl bli svaret
på frågan. Visst, det har varit stora frågor att hantera för investerare. Brexit, potentiellt handelskrig mellan USA och Kina, konjunkturavmattning och extremt stöttande centralbanker som i grunden
är sugna på att strama åt snarare än att stötta. Allt sammantaget
gör investerare osäkra. Sen känns det ju tryggare att köpa aktier när
det lyser starkt av grönt på börsskärmarna.

Något som inte behöver reflektera
investerares uppfattning…

Sanningen är den att man som investerare också måste inse att det
numera inte alltid går att förklara marknadsrörelser med, som tidigare, fundamentala förklaringar. Idag är en allt större andel kapital
på aktiemarknaderna investerat för att följa ett antal algoritmer och
struntar högaktningsfullt i såväl bolagens vinster som konjunkturutvecklingen.

… då det till viss del är en ny dynamik i marknaden

Denna trend kommer med största sannolikhet att förstärkas och
detta trots att det redan är en majoritet av kapitalet som förvaltas
på detta sätt. Det finns en rad olika förvaltningsformer. Några av
dem är marknadshandlade fonder, strategifonder, artificiell intelligens och högfrekvenshandel. Ett exempel på omfattningen och
omsättningen är att den genomsnittliga ägandetiden av en aktie på
USA-börsen har gått från 2 månader 2008 till dagens 20 sekunder.
Innebörden blir att börsen till viss del förlorat sin roll som indikator
och det kommer finnas all anledning att återkomma till detta.
Slutsatsen blir att vare sig världen eller marknaden är svart eller vit,
men ny dynamik skapar större och snabbare svängningar.
JOHANNES BJERNER
Investeringsstrateg, Swedbank Group Savings
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ALLOKERING

Allokering och sammanfattning
◊
◊
◊

Aktier: vär(l)den finns kvar
Räntor: enbart ett alternativ i ett krisscenario
Krediter: fungerar som en del i en portfölj

Nuvarande vikt (%)

Neutral tillgångsallokering

Position (%)

Räntor

40%

Penningmarknad

40%

Maximal övervikt

25%

0%

Ingen exponering

-25%

Aktier

50%

Neutral

0%

Sverige

17%

Övervikt

2%

Europa

2%

Undervikt

-8%

USA

10%

Neutral

0%

Japan

5%

Neutral

0%

Tillväxtmarknader

16%

Övervikt

6%

Krediter

10%

Neutral

0%

Låg risk (Inv.grade)

10%

Maximal övervikt

5%

Hög risk (High yield)

0%

Ingen exponering

-5%

Obligationsmarknad

Neutral

0%

Fel tidpunkt att ändra den neutrala aktiepositionen

Trots lägre tillväxt kan 2019 bli ett bättre börsår än 2018. Den
underliggande utvecklingen har inte förändrats men rädslan som
infann sig i slutet av förra året var överdriven. Däremot kan marknaden ha gått upp lite för mycket lite för snabbt. Sedan vi blev neutrala
till aktier, i början av december, är dock världsindex oförändrat. För
resten av året ser vi fortsatt potential för aktier men givet den starka öppningen på året förblir vi neutrala i nuläget.

Försiktig syn på duration…

Vår neutrala allokering i räntor härstammar från vår tidigare neutralisering av övervikten i aktier. Vi har valt att se denna allokering
som en kassaposition där vi avvaktar huruvida marknadsutsikterna
kommer att ändras framöver. Då vår rekommendation avser Sverige
utgör de extremt låga räntenivåerna en risk för en lång duration
(ränterisk) och vi behåller därför vår försiktiga vy på duration.

… och europeiska Investment Grade mest intressant inom krediter

Vi föredrar europeiska krediter framför amerikanska även om vi rent
generellt förespråkar en bred och väldiversifierad global kreditexponering. Vi väljer också krediter med bättre kreditkvalitet, dels på
grund av något lägre värdering och dels på grund av att de har ett
attraktivare diversifieringsbidrag i en portfölj. Vi behåller som helhet
vår neutrala vikt i krediter i allokeringen

Stor övervikt i Tillväxtmarknader,
liten övervikt i Sverige

Regionsmässigt ser vi fortsatt högst potential i Tillväxtmarknader
och i Sverige och överviktar därför dessa regioner. Europa förblir
finansieringskälla. Vi kvarstår neutrala till USA och Japan.
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AKTIER

Neutral (Neutral)

Aktier – vär(l)den finns kvar
◊
◊
◊

2018 blev ett svagt år på världens aktiemarknader...
… men trots lägre tillväxt kan 2019 bli det motsatta
Den starka inledningen gör dock att vi förblir neutrala

Fundamentala förutsättningarna
fanns… och de finns nu också

Det är ofta svårt att förklara korta och medellånga rörelser på aktiemarknaden med fakta och värdering. Aktiemarknaden reagerar och
svänger betydligt snabbare och mer kraftfullt än vad den underliggande ekonomin gör. De senaste månaderna har investerare fått
uppleva den berg- och dalbana som aktiemarknaden ibland kan bjuda
på. Till stor del finns enligt oss argumenten, som låg till grund för att
vi drog ner aktier till neutral i december, kvar. Detta trots att vi kan
identifiera händelser som föranlett den mer positiva stämningen
bland investerarna. Vi ansåg i december att de fundamentala förutsättningarna fanns men att investerare var påtagligt oroliga, vilket
vi tog fasta på. Synen på aktiemarknaden har sedan dess tydligt förändrats. I december låg P/E-talet på 13,4 och nu är det uppe på 15,1.
Håller konjunkturen upp någorlunda ser vi inte dagens värdering som
något hinder för högre aktiekurser.
Framåtblickande P/E-tal (konsensus)

Källa: Swedbank, Factset

Marknaden har tagit höjd för ett
handelsavtal
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Handelssamtalen mellan USA och Kina har utvecklats i rätt riktning
och marknaden har vid det här laget till stor del tagit höjd för att ett
påskrivet avtal snart är på plats. Tittar vi på den makroekonomiska
utvecklingen har den fortsatt att försvagas. Dock har den förändrade kommunikationen från den amerikanska centralbanken, Fed, varit
stödjande för aktiemarknaden, då den har lett till förväntningar på
räntesänkningar, snarare än fortsatta höjningar. Detta har, allt annat
lika, påverkat utvecklingen på marknaden positivt då investerare nu
är mindre oroliga för en fullskalig lågkonjunktur.

AKTIER

Lägre BNP- och vinsttillväxt 2019
Näst intill oförändrad marknad
sen vi blev neutrala i december

2018 blev ett stökigt år för aktiemarknaden. Den stora frågan är om
2019 kan bli lugnare eller om den uppgång vi hittills sett kommer
vändas till ny turbulens. Vår uppfattning är att året startat starkt
av en logisk anledning. Inte att den underliggande utvecklingen
förändrats men att den rädsla som infann sig i slutet av förra året
var överdriven. Däremot kan marknaden ha gått upp lite för mycket
lite för snabbt. Sedan vi blev neutrala till aktier, i början av december, är dock världsindex oförändrat, med en spridning mellan minus
3 procent till plus 3 procent för de regioner vi följer. Vi förutspådde
inte de extrema kast som denna period har inneburit men vi ansåg
att det fanns en anledning att ta det lite försiktigare. Värderingen är
nu något högre än vad den var då, både som ett resultat av de högre
aktiekurserna men även drivet av nedjusterade vinstförväntningar.
Inför rapportsäsongen drogs förväntningarna ner men kommentarerna i samband med rapporterna föranledde inte några större
justeringar. Vinsttillväxten kommer vara klart lägre innevarande år
än under 2018 men de förväntade nivåerna anser vi känns rimliga.

Dopade vinster i 2018 gör att
avmattningen ser kraftigare ut än
vad den egentligen är

I nuläget förväntas den globala vinsttillväxten falla från 14,3 procent 2018 till 5,0 procent i år. I siffror ser det ut som en dramatisk
avmattning men det är viktigt att notera att ungefär hälften av
den amerikanska vinsttillväxten 2018 var ett resultat av skattereformen. Rensar vi för denna engångseffekt hamnar den globala
vinsttillväxten runt 9 procent. För 2020 kan vinstförväntningarna
dock se höga ut givet var i konjunkturcykeln vi befinner oss. I det
sammanhanget skall vi komma ihåg att marknaden ännu inte handlar
på dessa siffror. Det normala är att nivån gradvis justeras ner utan
att det behöver bli någon större dramatik.
Förväntad vinstutveckling (konsensus)

Källa: Swedbank, FactSet

För resten av 2019 ser vi fortsatt potential för aktier men givet den
starka öppningen på året förblir vi neutrala i nuläget.
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RÄNTOR

Neutral (Neutral)

Räntor – enbart ett alternativ i ett krisscenario
◊
◊
◊

Globala ränteutsikter har mattats av…
…men risken för högre räntor kvarstår
Vår ränteallokering skall i dagsläget ses som en ren kassaposition

Vi såg ett kraftigt räntefall i
höstas…

... som reverserats p.g.a. det positiva risklimatet

Sedan turbulensen på aktiemarknaden i höstas har utvecklingen på räntemarknaden präglats av kraftiga rörelser. Den initiala
reaktionen, på grund av osäkerheten, var flykt till säkra tillgångar
vilket fick långräntorna i USA att falla, som mest ca 70 punkter, från
toppnivåerna. Sedan årsskiftet har dock ränteläget stabiliserats till
följd av den mer optimistiska vyn på aktiemarknaden. Sammanlagt
ligger långräntorna något lägre, mellan 15–25 punkter, jämfört med
tidpunkten för Investeringsstrategi i december.
Globala långräntar (10-år)
1,0

3,4

0,8

3,2

0,6

3,0

0,4

2,8

0,2

2,6

0,0
jan-18 mar-18 maj-18

jul-18

Sverige 10 år, vänster

2,4
sep-18 nov-18 jan-19 mar-19
Tyskland 10 år, vänster

USA 10 år, höger
Källa: Macrobond och Bloomberg
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Centralbankskommunikation
har tydligt bytt bana till en mer
försiktig ton

Marknadens förväntningar på räntehöjningar har avtagit och kommunikationen från centralbankerna har varit en bidragande faktor.
Fed ändrade överraskande sin retorik vid januarimötet och lämnade dörren öppen för endera räntehöjningar eller räntesänkningar.
Även ECB har betonat en ökad riskbild, i samband med sitt senaste
räntemöte, och skjutit fram förväntningarna för räntehöjningar.
Den alltjämt spretigare makrostatistiken och periodvis volatila
aktiemarknaden har tydligt gjort centralbankerna mer lyhörda och
avvaktande inför kommande statistik.

Marknaden har prisat bort en stor
del av räntehöjningar i USA och
euroområdet…

För USA diskonterar marknaden inte längre några flera räntehöjningar utan snarare en sänkning framöver. Detta innebär att skillnaden
mellan Feds egen prognos, och den som marknaden har för 2019, är
i dagsläget närmare 1 procent. Den stora diskrepansen mellan marknadens och Feds förväntningar utgör delvis en risk för räntemarknaden om retoriken åter skulle gå åt det stramare hållet. Riksbankens

RÄNTOR

…men i Sverige har förväntansbilden skiftats uppåt

höjning i december, med 25 punkter, var inte fullt diskonterad av
marknaden vilket innebär att den svenska förväntansbilden justerats upp något sedan i december.

Centralbankerna är fångade i sina
inflationsmål…

Det som avgör den framtida penningpolitiken kommer i slutändan
vara inflationsutvecklingen. Sedan december har marknadens långsiktiga inflationsförväntningar fallit i Sverige och i Euroområdet. I
USA har inflationsförväntningarna återhämtat sig något men ligger
fortfarande under Fed:s inflationsmål på 2 procent.
Marknadens långsiktiga inflationsförväntningar
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
jan-18 mar-18 maj-18
USA 10 år

jul-18

sep-18 nov-18 jan-19 mar-19

Sverige 10 år

* Break-even inflation = Skillnad mellan den nominella
och reala marknadsräntan

Tyskland 10 år
Källa: Macrobond och Bloomberg

…men viljan att höja räntan är stor

Centralbankerna fortsätter därmed att kämpa mot den relativt svaga inflationsutvecklingen som delvis kan vara strukturellt betingad.
Tydligt är dock att viljan att komma bort från minusräntor är stor.
Det visade Riksbanken genom att höja i december trots att den underliggande inflationsutvecklingen inte nådde målet på 2 procent.

Vi tror på svagt stigande globala
marknadsräntor…

Vi ser i dagsläget att riskerna på medellångsikt är större för stigande
räntor än för fallande. Marknadsräntorna både i Sverige och internationellt förväntas successivt att stiga, om än i en mycket långsam
takt. I USA ser vi en lägre ökningstakt med tanke på den redan inledda räntecykeln. Under perioder av kraftig volatilitet på aktiemarknaden, som till exempel i höstas, kan räntorna falla relativt mycket men
dessa perioder tenderar att bli övergående. För en privat placerare
kan det vara väldigt svårt att tajma dessa volatila tillfällen rätt. Av
den anledningen behåller vi vår försiktiga vy på duration (ränterisk).
Eftersom vår rekommendation inriktar sig på svenska räntor utgör
även de extremt låga räntenivåerna en risk för en lång duration.

… och förordrar en neutral alloker
ing med försiktig vy på ränterisk

Vår neutrala allokering i räntor härstammar från vår tidigare neutralisering av övervikten i aktier. Vi har valt att se denna allokering
som en kassaposition där vi avvaktar huruvida marknadsutsikterna
kommer att ändras framöver.
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KREDITER

Neutral (Neutral)

Krediter – fungerar som en del i en portfölj
◊
◊
◊

Kreditspreadar har återhämtat sig…
… men synen på risk styr utvecklingen
Kreditkvalité allt viktigare i en sen konjunkturfas

Kreditpremier har återhämtat
sig…

… och High Yield har utvecklats
bäst

Låga ränteförväntningar gynnar
krediter…

… samtidigt som recessionsrisken i
närtid fortsatt är relativt låg.

Utvecklingen på kreditmarknaden sedan föregående investeringsstrategi har följt utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Den
kraftiga sättningen i höstas har nu korrigerats och avkastningen på
krediter, sedan i december, ligger sammanlagt på plus. Utvecklingen
på kreditspreadar indikerar också en tydlig ihopspreadning sedan i
början av december. Detta betyder att skillnaden mellan räntan på
företagsobligationer och statsräntor har minskat, vilket gett ett
positivt bidrag till avkastningen. Generellt har High Yield-sektorn
gått bäst till följd av det förbättrade riskklimatet sedan årsskiftet.
High Yield-sektorn var också den sektorn som drabbades hårdast när
marknaden vek i höstas.
Förutom ett positivt riskklimat har kreditmarknaden också gynnats
av de sjunkande ränteförväntningarna i spåren av mjukare centralbanker. I denna sena del av konjunkturcykel tenderar avkastningspotentialen i High Yield generellt att vara lägre, dels på grund av
stigande räntor, lägre vinst- samt BNP-tillväxt och dels på grund av
stramare kreditförhållanden. Dock ser inte denna konjunkturcykel
exakt ut som de tidigare, i synnerhet på grund av den eftersläpande räntecykeln där räntehöjningar förblivit måttliga, framför allt i
Euroområdet och i Sverige. Den underliggande globala konjunkturutvecklingen visar fortfarande hygglig tillväxt även om tillväxttakten
tydligt kommit ner. Därför är den befarade recessionsrisken i närtid
relativt låg. Detta gör även att konkursrisken inom den nästkommande 6–12 månaderna är låg.
Avkastning krditer och räntor över konjunkturcykel*

…men konkursrisken förutspås
fortsatt låg

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Återhämtning

Expansion
HY

* Data avser den amerikanska marknaden
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IG

Tillbakagång

Recession

Räntor
Källa: Factset och Bloomberg

KREDITER

*Avser statistik för den amerikanska marknaden

Det underliggande konjunkturella scenariot tillsammans med det
fortsatt relativt låga ränteläget talar alltså för en låg sannolikhet till
kraftigt ökade ränteskillnader i närtid. Samtidigt har vi redan bevittnat hur marknadsturbulens satt sina spår på kreditpremierna. Hur
utsikterna på de olika kreditmarknaderna ser ut beror delvis också på
i vilken fas i kredit- och räntecykeln respektive marknad befinner sig.
Räntecykeln påverkar utsikterna
för krediter…

… samtidigt som makrostatistiken, värderingen och skuldsättningen blir avgörande

Den amerikanska kreditmarknaden ligger längre fram i ränte- och
konjunkturcykeln, vilket innebär en högre ränteavkastning men
samtidigt även stramare kreditförhållanden. Den amerikanska kreditobligationsmarknaden har också en högre skuldsättning och sämre
kreditkvalité jämfört med den europeiska. Därtill försvårar dyra
valutasäkringskostnader investeringar i amerikanska krediter. Den
europeiska kreditmarknaden är samtidigt något lägre värderad. Den
politiska osäkerheten tynger å andra sidan i dagsläget mer i Europa,
både i form av Brexit och eventuella amerikanska biltullar, än i USA.
Utöver det visar den europeiska konjunkturen också större svaghet
relativt sett än i USA.
USA – företagsbelåning andel av BNP

% andel av BNP
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Källa: Macrobond och Bloomberg

Avkastningspotentialen fortsatt
relativt begränsat i krediter…

… men kvalitetskrediter ger ett
attraktivt diversifieringsbidrag i
en portfölj

Vi föredrar emellertid fortfarande europeiska krediter framför
amerikanska även om vi rent generellt förespråkar en bred och väldiversifierad global kreditexponering. Värderingen, valutasäkringskostnader samt skuldsättningen talar emot USA. Vi anser också att
likviditeten är en viktig faktor, särskilt när osäkerheten på marknaden ökat. Detta talar allmänt för internationella krediter snarare än
för inhemska. Vi väljer också krediter med bättre kreditkvalitet, dels
på grund av något lägre värdering och dels på grund av att de har ett
attraktivare diversifieringsbidrag i en portfölj. Vi behåller som helhet
vår neutrala vikt i krediter i allokeringen.

11

TEMA

Tema Tillväxtmarknader
Hög tillväxt i investeringssammanhang, allt annat lika, tycker säkert de flesta är
att föredra framför låg sådan. Nu är ju tyvärr sällan ”allt annat lika”. Högre tillväxt har ofta ett pris i form av ökad risk. Vi sammanfattar vad en placerare får
vid en investering på Tillväxtmarknader och hur investeringen bidrar i en global
portföljallokering.

Det långa kontra det korta
perspektivet

Riskjusterad kompensation
Alla håller inte nödvändigtvis med om att volatilitet är det bästa
måttet på risk, men den högre rörligheten vill man ändå som placerare över tiden ha betalt för. Över riktigt långa (20–30 år) mätperioder
har man blivit kompenserad för högre volatilitet på Tillväxtmarknader. Såväl absolut avkastning som avkastning relaterad till standardavvikelse ”Sharpekvot”, har varit god jämfört med den på mer
utvecklade marknader.
Aktieutveckling, Tillväxtmarknader och Världsindex (MSCI)
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Källa: Swedbank,Macrobond

Under den pågående, 10 år långa aktiemarknadscykeln, har däremot
full kompensation för den högre risken uteblivit. Inte heller om man
väljer att bortse från de större rörelserna på Tillväxtmarknader finns
det anledning att vara helt nöjd över den här perioden. Avkastningen
på ett brett tillväxtmarknadsindex under den här cykeln, har ännu en
bit kvar till den på mer utvecklade marknader. En initialt mycket stark
period under 2009–2010 följdes av relativt undermålig utveckling
under flera år. 2016–2017 var återigen en stark period, medan fjolåret som bekant blev en besvikelse.
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TEMA

Sharpekvot, Tillväxtmarknader och Världsindex (MSCI)
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Övertygande diversifieringsargument
Många landgemensamma attribut

Diversifieringsaspekten är inte oviktig. Bland tillväxtländerna som ingår i
vårt universum finns många gemensamma attribut, en del hänger samman
med att marknaderna är relativt omogna. De tenderar att röra sig åt samma
håll, speciellt i en miljö med lägre global riskaptit. Samtidigt finns det också
betydande olikheter. Beslutet att investera på enskilda Tillväxtmarknader
avgörs därför av landspecifika faktorer.
Kina svarar för drygt 30 procent av det tillväxtmarknadsuniversum som
vi använder (MSCI). Utvecklingen i Kina, direkt och indirekt, blir central
för synen på tillväxtmarknadsområdet. Övriga Asien är också betydande
storleksmässigt. Efter Kina är Korea, Taiwan, Indien och Brasilien, i den ordningen, de största marknaderna. Tillsammans motsvarar detta en bit över
70 procent av vikten i vårt universum. Ett flertal mindre marknader i Asien,
Östeuropa, Latinamerika och Afrika ingår också bland totalt 24. Från och
med juni i år adderas Argentina och Saudiarabien till tillväxtmarknaderna.

Landvikter, Tillväxtmarknader (MSCI)
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TEMA

Betydande sektoriell diversifiering

Sektorsammansättningen på de olika aktiemarknaderna (som inte
behöver spegla inhemska ekonomiska drivkrafter) varierar ordentligt. Finans, IT och konsument sällanköp, i den ordningen, är de stora
sektorerna, motsvarande cirka 50 procent, sammantaget innebär
det här ett stort cykliskt inslag. Samtidigt är industri- och hälsosektorerna klart mindre än på utvecklade marknader. En investering i en
bred tillväxtmarknadsfond med storbolagsfokus ger sannolikt en hel
del exponering mot globala IT- och internetbolag; Tencent, Alibaba,
Samsung, Taiwan Semiconductor etc. Taiwan och Korea höjer IT-andelen i tillväxtmarknadsområdet markant, medan länder som Kina,
Brasilien och Indien har stora inslag av finansaktier. Kina har också en
mycket stor telekomsektor, medan den ryska marknaden domineras
av energi.
Sektorer, Tillväxtmarknader och Världsindex (MSCI)
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Global exponering…
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Kopplingen mellan ett lands makroekonomiska tillväxt och företagens/aktiemarknadens tillväxt är inte heller okomplicerad. Många
tillväxtländers aktiemarknader styrs i hög utsträckning av global
konjunktur och globala investeringsteman. Globala råvarupriser
är generellt positivt korrelerade med utvecklingen på Tillväxtmarknader. Kina svarar till exempel för cirka hälften av den globala
konsumtionen av många metaller, där tillväxtmarknadsländerna är
stora leverantörer. Men det här gäller inte genomgående, flera länder
befinner sig till exempel på diametralt olika sidor av oljeprisutvecklingen.

TEMA

… kontra inhemsk

Graden av påverkan från inhemska faktorer varierar. Samtidigt som
regionen är generellt beroende av global ekonomisk aktivitet, försöker många tillväxtmarknadsförvaltare att fånga trenden mot ökad
inhemsk konsumtion och underliggande demografiska förändringar,
till exempel en växande medelklass. Stora skillnader gäller också
ländernas statsfinansiella stabilitet, politiskt skick etc.

Diversifierad faktorexponering

Exponeringen mot olika typer av företagsrelaterade faktorer som
kvalitet, värde, momentum, etc., skiljer sig inte dramatiskt åt på
Tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade marknader. Däremot
avviker den betydande på en del enskilda tillväxtmarknadsländer.
Utdelningsnivån är generellt konkurrenskraftig. Liksom när det
gäller utvecklade marknader inkluderar MSCI stora och medelstora
bolag i sina ledande index. För att fånga den ofta mer dynamiska utvecklingen bland de mindre företagen, behöver man våga sig utanför
etablerade index.
En bred, diversifierad tillväxtmarknadsfond är ett bra alternativ för
att få exponering mot många av de attribut som berör regionen
generellt. För att komma åt mer specifika faktorer, är det till exempel
land- eller småbolagsfonder som gäller. Som alltid i investeringssammanhang är långsiktighet en dygd.
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USA

Neutral (Neutral)

USA – vinstpaus
◊
◊
◊
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Makro: inte för varmt, inte för kallt
Marknad: vinstmaskinen tar tillfällig paus
Fokus: politiskt lite klarare

Mäktig vinterrekyl

Efter en historiskt svag senhöst, absolut och relativt andra ledande
marknader, har årets inledning inklusive rapportperioden för det
fjärde kvartalet, inneburit en mycket stark amerikansk aktiemarknadsutveckling, i stort i linje med ett globalt index. De tongivande
amerikanska tillväxtorienterade aktierna, inom IT och internet inte
minst, har under årets början återhämtat sig, efter en tung höst.
Dollarkursen har fortsatt stärkas mot kronan. Aktieavkastningen i
kronor är därför mycket god under perioden. Volatiliteten, som under
hösten sköt i höjden, har åter vänt ner.

Vi behåller neutral portföljvikt

Efter att vi nedgraderade portföljvikten för USA till neutral i december väljer vi nu att behålla vår neutrala rekommendation. Amerikansk
ekonomi utvecklas alltjämt mer stabilt än på andra ledande marknader, men amerikanska bolagsvinster och lönsamhet genomgår en –
som vi tror temporär – tillbakagång.

Balanserad makromiljö

Amerikansk makroekonomi har under vintern utvecklats positivt, pådriven av finanspolitiska stimulanser, men den överraskar mindre positivt än under förra våren. En del framåtblickande indikatorer, som
order och lagersiffror, pekar mot viss avmattning, men situationen
är långt ifrån vad som skulle kunna utvecklas till en recession i närtid. Fed har ändå under vintern gett mer duvaktiga signaler, det har
sänkt marknadens förväntningar på fortsatt ekonomisk åtstramning. De amerikanska finansiella stimulanserna fortsätter samtidigt.
Detta innebär också att den statsfinansiella situationen närmar sig
nivåer som blir alltmer besvärande. Stimulanserna riskerar också
att, i något skede, sätta press uppåt på inflationen. Tillförsikten från
amerikanska konsumenter är i ett historiskt perspektiv mycket hög
och har åter vänt upp från en mindre svacka i spåren av den, under
slutet av förra året, skakiga aktiemarknaden.

Stark rapportsäsong

Den amerikanska rapportsäsongen för det fjärde kvartalet ligger
bakom oss och lämnar en stabil bild av lönsamhet och försäljning.
Analytikernas förväntansbild för kvartalet, liksom för 2018 som
helhet, har återigen visat sig väl försiktig. En stor andel rapporter
har överträffat förväntansbilden men andelen är lite lägre än under
föregående perioder. Den mestadels ljusa bilden omfattar en stor
majoritet av sektorer och företag. En större andel bolag inom konjunkturkänsliga sektorer som verkstad, IT och konsument sällanköp,
har överträffat förväntningarna. Bolag inom andra mer defensiva
sektorer har inte överträffat i lika hög utsträckning. De framåtblickande signalerna från IT-bolagen i samband med rapporterna har

USA

varit blandade. Efter den svaga kursutvecklingen under senhösten
hade mycket av mer negativa överraskningar redan absorberats av
marknaden. Även om relativt många bolag har reviderat ner prognosen för innevarande kvartal, har mottagandet på mer medelmåttiga
fjärdekvartalsrapporter därför varit stabilt positivt. Marknadsklimatet har också varit betydligt gynnsammare än i samband med
rapporterna för det tredje kvartalet vilket säkert bidragit.
Historiskt höga vinstmarginaler

Analytikerna förväntar sig nu negativ vinstutveckling under årets
första kvartal, därefter gradvis återhämtning under resten av året.
Sammantaget innebär det en vinsttillväxt på 4 procent för helåret
2019. Prognoserna för de första kvartalen 2019 är låga, mycket på
grund av baseffekten från förra årets skattesänkning. Företagens
vinstmarginaler befinner sig på historiskt mycket höga nivåer, drygt
11 procent under det fjärde kvartalet. En allt högre belåning bland
amerikanska företag och därför större känslighet för höjda räntor
har inte ännu satt synlig press på marginalerna, men är rimligt att
räkna med framöver. Att den positiva effekten från skattereformen
avtar är väl känt och detta tillsammans med stigande ränte- och produktionskostnader, samt en stark dollar, innebär rimligtvis långsammare lönsamhetsutveckling än hittills. Marknadskonsensus förväntar sig att marginalerna kommer ned någon procentenhet under det
första kvartalet för att sedan gradvis återhämtas. Vi bedömer att
vinsttillväxten på den amerikanska marknaden blir fortsatt god, men
att jämförelsen med ett extremt starkt 2018 blir utmanande. En lite
lungnare marknadsutveckling framöver är därför att vänta.
Vinstestimat, kvartal 1–4, 2019
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Politiskt lite mindre diffust

De politiska, både utrikes-, (inklusive handel) och inrikespolitiska förvecklingarna, är knappast lättolkade och för med sig fortsatt relativt
hög osäkerhet. Det finns ändå tecken på ökad klarhet i närtid vad
gäller handelstvisten. Alltför mycket står på spel för att parterna
ska låta detta eskalera eller dra ut på tiden. Det gäller inte minst för
Trump som har investerat mycket förtroendekapital i marknadsutvecklingen och som säkert inte vill ha den amerikanska börsen emot
sig inför valen om två år.
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EUROPA

Undervikt (Undervikt)

Europa – finanspolitik, option för konjunkturen
◊
◊
◊

Makro: utsikter för expansivare finanspolitik
Marknad: bankaktier följt börsuppgången
Fokus: hur omfattande blir konjunkturinbromsningen

Konjunkturen har inte spelat ECB i
händerna…

Europeisk konjunktur har under många år varit något av en besvikelse då den haft väldigt svårt att ta fart. Något som bland annat
bakbundit ECB i deras handlingsutrymme. Dock avslutade ECB de
månatliga stödköpen vid årsskiftet. Frågan är nu i vilken takt ECB
kommer att kunna minska balansräkningen och huruvida de kommer
att få utrymme även att höja styrräntan. I samband med det senaste
räntebeskedet sköt ECB fram prognosen för en räntehöjnin till nästa
år och annonserade nytt likviditetsstöd i form av företagslån (TLTRO3). Likviditeten från centralbankerna kommer att vara en viktig
fråga framöver, varför centralbankernas agerande kommer att följas
noggrant från marknaden framöver.
Centralbankers balansräkning relativt BNP

Källa: Swedbank, Macrobond

… och prognoserna för BNP-tillväxten fortsätter att skruvas ner.
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En av anledningarna till den långsamma återhämtningen i euroområdets ekonomi har legat i det faktum att många av de europeiska
staterna bedrivit en restriktiv finanspolitik. I vissa fall för att behovet
har funnits och i vissa fall som en konsekvens av en övertygelse om
att spara sig ur krisen. Men nu börjar det, för Europa som helhet, att
ändras och under 2019 väntas finanspolitiken bli mer expansiv och då
ge stöd till konjunkturen. Sammantaget väntas finanspolitiken öka
med 0,4 procent av BNP, något som är positivt för den europeiska
konjunkturen, inte minst då förväntningarna på tillväxten har skruvats ner från 1,8 procent till 1,0 procent för 2019 och till 1,2 procent
för 2020 enligt OECD. Framförallt målas den kraftigt inbromsningen i
exporttillväxten ut som ett problem och Tyskland drabbas extra hårt
av detta. I Tyskland förväntas tillväxten bli så låg som 0,7 procent i år.

EUROPA

Överraskningsindex för markrostatistik

Källa: Swedbank, Macrobond

Fortsatt svårt för statistiken att
överraska positivt…

… men europeisk börs och bankaktier har följt börsuppgången väl.

Samtidigt har rapporterade vinster fallit markant…

Statistiken har fortsatt haft svårt att leva upp till marknadens och
ekonomernas förväntansbild. Detta har resulterat i ett överraskningsindex som ligger kvar i ett negativt territorium. För centraleuropeisk
del har den viktiga bilindustrin haft, och har fortfarande, kämpigt.
När det kommer till utvecklingen på de Europeiska börserna har
den stora banksektorn under den senaste tiden inte agerat sänke
utan hållit jämna steg med börsen i övrigt. Detta är givetvis positivt
och trots sin lite defensivare sektorsammasättning har europeiska
börser i stort hållit jämna steg med den globala snittutvecklingen på
börserna.
Vinsttillväxt Europa

Källa: Swedbank, Macrobond

… och en stigande börs har resulterat i en lite högre värdering

Den svalnande konjunkturen till trots väntar sig analytikerna en
fortsatt vinsttillväxt i Europa. Regionen är den enda där vinsttillväxten förväntas öka under 2019. Vinsttillväxten väntas ligga 7,7
procent. Däremot finns en fortsatt risk för ytterligare nedjusteringar
i estimaten, inte minst mot bakgrund av den kraftigt fallande rapporterade vinsttillväxten. Sett till framåtblickande P/E-tal har den
senaste tidens börsuppgång resulterat i en stigande multipel och
MSCI Europa handlas nu till ett P/E-tal om 13,3, vilket är något högre
än det historiska snittet på 12,8.
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SVERIGE

Neutral (Neutral)

Sverige – steg 1 gick snabbt, nu återstår steg 2
◊
◊
◊

Makro: Tudelad slutsats av den svaga kronan
Marknad: I händerna på handelsdispyten
Fokus: De konjunkturkänsliga bolagen

Rädslan visade sig vara överdriven, opportunism har betalat sig
bra

Som ett resultat av den starka inledningen på året har Sverige gått
2–3 procentenheter bättre än den globala marknaden sedan vår
decemberstrategi. På grund av den höga andelen konjunkturkänsliga
bolag tog Sverige mer stryk under den turbulenta perioden i slutet
av förra året. Med den tydliga omsvängningen i stämningen hos investerare är det då naturligt att Sverige startat året bättre. För den
lite mer långsiktiga placeraren rekommenderade vi, i början av året,
en mer opportunistisk vy inom svenska konjunkturkänsliga bolag
och en månad senare tog vi upp vår rekommendation för regionen
till övervikt. Vi ansåg att rädslan för konjunktur- och vinstutvecklingen var överdrivet stor och att det därför fanns god potential för
återhämtning. Bilden nedan illustrerar tydligt det stora gap som
hade öppnats upp mellan aktie- och vinstutvecklingen. Ett gap som
vi förväntade oss skulle minska. På kort tid har det helt stängts och
vi behåller en övervikt för regionen.
Aktiemarknaden och rapporterad vinstutveckling
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Källa: Swedbank, Factset

Handelsavtal eller inte blir avgörande
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Med stöd av att konjunkturen håller upp någorlunda samtidigt som
vinsterna fortsätter att växa tror vi att det finns fortsatt potential på lite sikt. På kort sikt kan det dock vara annorlunda. En klart
bidragande anledning till den starka marknaden är att den till stor del
tagit höjd för ett handelsavtal mellan USA och Kina och detta kan
slå tillbaka på den kortsiktiga utvecklingen. I ett sådant läge kommer
sannolikt Sverige att gå sämre, än övriga världen, igen. Vi vidhåller
dock vår vy att handelskonflikten kommer att lösa sig, även om den
exakta tidpunkten för detta är omöjlig att uttala sig om. Dispyten
hämmar fortfarande tron på konjunkturutvecklingen och med ett

SVERIGE

avtal på plats bör det finnas utrymme för fortsatt god utveckling för
den svenska marknaden. Nedan visas samma sak som bilden ovan
men här tittar vi på förväntade vinster istället för rapporterade. Vi
anser att vinstförväntningarna är realistiska och därför är det rimligt att förvänta sig att även detta gap kan stängas underifrån, det
vill säga genom att aktier fortsätter att utvecklas väl.
Aktiemarknaden och förväntad vinstutveckling
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Övervikten baserar sig på potential för konjunkturkänsliga bolag…

Vinsttillväxttakten i Sverige kommer, likt övriga världen, avta under
2019. I aktieavsnittet visar analysen på en dramatisk avmattning
från 20 procent till 6 procent men då Sverige påverkas kraftigt
av ett fåtal stora bolag kan det vara mer intressant att rensa för
Ericsson i detta fall. Tillväxttakten mattas då från 10 procent till 3
procent, vilket tydliggör att det ibland är svårt att studera aggregerade vinstsiffror för Sverige. På samma sätt kan indexutvecklingen
ibland dölja stora skillnader under ytan, som exempel är index mer eller mindre oförändrat sedan början av 2018 samtidigt som Ericsson
har rusat 60 procent och H&M tappat 20 procent. Det visar tydligt
på vikten att ha rätt exponering inom marknaden för att möjligöra
den bästa utvecklingen. Vår övervikt baserar sig på en hög exponering mot den konjunkturkänsliga delen av marknaden. Denna del är
den största i Sverige och givet vår syn på tillgångsslaget aktier blir
det då naturligt att förvänta sig att Sverige kommer att utvecklas
bättre än världen som helhet.

… och dessa får extra skjuts av
den svaga valutan

Kronan har dessutom fortsatt att försvagas och sedan årsskiftet
har dollarn blivit 7 procent dyrare och euron 5 procent dyrare. Detta
ger bland annat extra skjuts till många globala konjunkturkänsliga
bolags vinster. Det är den positiva sidan av en svag valuta men den
negativa kan vara att det minskar intresset för utländska investerare att allokera kapital till Sverige. Sammantaget kan detta riskera
Sveriges utveckling i stort, men oavsett bör de konjunkturkänsliga
bolagen dra fördel av den svagare valutan.

Stöd från relativ värdering

Vi ser den absoluta värderingen som neutral men den relativa värderingen, jämfört med räntemarknaden, är fortsatt stödjande.
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JAPAN

Neutral (Neutral)

Japan – utländska placerare tvekar
◊
◊
◊

Makro: stabilt utan att skina
Marknad: tvekande, men försiktig värdering
Fokus: aktieägarvärden lyfts

Stark årsupptakt

Efter en stormig senhöst har Tokyobörsen, i likhet med andra större
marknader, rätat upp sig och återtagit en mer positiv trend. Avkastningen, som under slutet av 2018 var ytterst svag, är åter klart på
plus, men når inte upp till samma avkastning som på andra större
marknader. Den japanska valutan har under årets inledning stärkts
en del, bland annat mot kronan. Resultatet är en kraftigt positiv
aktieavkastning för en svensk placerare. Internationella investerare
har, liksom under 2018, fortsatt att nettosälja japanska aktier. Köpare har varit företagen själva samt också den japanska centralbanken
som fortsätter att pumpa in likviditet via ETFer.

Katalysator behövs

Vi behåller en neutral rekommendation i Japan, då vi förväntar oss en
stabil intern och extern makroekonomisk miljö och hygglig vinstutveckling för de japanska företagen. Efter höstens svaga kursutveckling är japanska värderingar alltmer tilltalande, historiskt och relativt
andra marknader. Men vi saknar ännu en betydande energiinjektion,
intern eller extern, som kan vända de stora flödena tillbaka till
Tokyobörsen. Utländska investerare står för en hög andel av börsomsättningen och det behövs en mer positiv hållning från dem för en
uthållig uppgång.

Balanserad expansion

Tillväxten i Japan slutade (preliminärt) positiv under det fjärde kvartalet, lite bättre än förväntningarna, och återupptog därför trenden
som fortgått sedan 2016 med positiv BNP tilllväxt.
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Källa: Swedbank, Macrobond

En hel del data pekar samtidigt på ekonomisk avmattning, det gäller
detaljhandelsförsäljning, maskinorder, industriproduktion etc., delvis
på grund av avtagande global aktivitet. En planerad momshöjning
i höst riskerar också att minska den japanska konsumtionsivern. Vi
tror på fortsatt hygglig japansk makroekonomisk utveckling, stabil
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men utan att driva prisutvecklingen eller ge Bank of Japan anledning
att ändra sin aggressiva stimulanspolitik. Signalerna från centralbanken är fortsatt mycket duvaktiga.
Global efterfrågan driver japanska
vinster

Utfallet från den japanska rapportsäsongen, för december kvartalet, är blandat och övertygar mindre än under tidigare kvartal. En
del snabbväxande segment, bland annat inom IT, robotosering och
automatisering har fortsatt svårt att infria förväntningarna. Lägre
efterfrågan bland annat från Kina har medfört löpande nedrevideringar av de japanska bolagens prognoser. Liksom på många andra av
världens marknader har en hel del av detta diskonterats redan under
hösten, rapporterna har därför tagits emot relativt väl. Vi bedömer
att den sammantagna vinstutvecklingen i Japan, under kommande
perioder, inte når upp till den på andra större marknader, framförallt
Tillväxtmarknader. Analytikernas vinsttillväxtprognoser för den
japanska marknaden för 2019 och 2020 ligger på låga ensiffriga
nivåer och lite under andra stora regioner.
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Attraktiv värdering

Allt det här lämnar ändå, enligt vår bedömning, Tokyobörsen försiktigt värderad, både historiskt och jämfört med andra marknader,
bland annat beaktat bolagens stora kassapositioner och förutsättningar att öka utdelningar och återköp.

Bolagsstyrning och aktieägarvärden i fokus

Samtidigt som de flesta investerarkategorier, inklusive utlänningar,
har fortsatt nettosälja japanska aktier under årets inledning, har
bolagen själva varit nettoköpare. Förvisso har flera bolagsskandaler uppdagats i Japan, senast i Nissan Motors, men den generella
trenden i Japan har under flera år varit ett ökat fokus på bättre
ägarstyrning. Agendan har drivits av de stora inhemska institutionella ägarna, däribland den stora statliga pensionsfonden, som
kraftigt har ökat sin exponering mot aktier. Omfattningen av och
tidpunkten för de återköp som annonserats under årets inledning
har ändå överraskat marknaden. Sony, däcktillverkaren Bridgestone
och teleoperatören Softbank tillhör de bolag som har för avsikt att
göra stora återköp under 2019. Förändringarna på bolagsnivå sker,
liksom mycket annat i Japan, successivt och i kontrollerade former.
Företagsaktivister av den mer aggressiva västerländska typen är
inte välkomna. Vi tror alltjämt att det finns stor potential att bättre
prioritera och belöna aktieägarna och ser detta som ett viktigt skäl
till en långsiktigt konstruktiv syn på japanska aktier.
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TILLVÄXTMARKNAD

Övervikt (Övervikt)

Tillväxtmarknader – fortsatt framåt
◊
◊
◊

Makro: hygglig prognos
Marknad: vi ser fortsatta värden, behåller övervikt
Fokus: Kina har verktyg att stimulera

Riskaptiten tillbaka

Flera Tillväxtmarknader presterar

Turbulensen på Tillväxtmarknaderna under 2018 har minskat
ordentligt under vintern, och aktiemarknaderna ser ut att ha funnit
visst stöd. Aktieutvecklingen sedan vår decemberstrategi är lite
bättre än i övriga regioner, både i lokal valuta och i kronor. Kina, som
dominerar vårt marknadsuniversum, har rekylerat upp ordentligt efter årsskiftet och flera stora tillväxtmarknader, som Korea, Brasilien,
och Taiwan, har utvecklats väl.
Aktieutveckling 2019, Tillväxtmarknader (MSCI, lokal valuta)
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Fortsatt övervikt

Värderingar alltjämt attraktiva

Mittens rike
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Vi uppgraderade rekommendationen för Tillväxtmarknader i vår
oktober-, december-, respektive februaristrategi. Bland argumenten
fanns värderingar som vi bedömde väl kompenserar för lite högre risk
efter större kursnedgång under stora delar av 2018. Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet har varit stabil. Företagen levererar i linje
med eller lite bättre än förväntat, men prognosen för vinsttillväxt
2019 har kommit ner en del, till cirka 6 procent. Samtidigt har många
större tillväxtmarknader rekylerat upp, det lämnar värderingarna lite
högre. Vi tycker fortsatt att värderingarna är klart konkurrenskraftiga, både i ett absolut och relativt perspektiv och behåller därför en
rekommenderad övervikt för Tillväxtmarknader.
Utvecklingen i Kina dominerar synen på Tillväxtmarknader. Köpen på
de kinesiska börserna, under årets inledning, kommer huvudsakligen
från utlänningar, medan kinesiska investerare fortfarande avvaktar.
Köpen är säkert delvis betingade av indikationer på positiva regulatoriska förändringar på de kinesiska kapitalmarknaderna, samt aviserade
ökningar av andelen kinesiska aktier i ledande globala index. Kinesisk
aktivitetsdata har rapporterats lite svagare under vintern, det gäller
inköpschefernas index, import, bilförsäljning, detaljhandel etc. Kinas
nyårsfirande har inte heller medfört samma ekonomiska uppsving
som vi är vana vid. Detta samtidigt som kinesisk ekonomi alltmer
beror av konsumtion (knappt 80 procent av BNP-tillväxten ifjol).

TILLVÄXTMARKNAD

Kinesiska stimulanser

Efter att tidigt under 2018 ha stramat åt för att korrigera finansiella
obalanser och hindra ekonomin att överhetta har Kinas myndigheter
annonserat flera stimulansåtgärder. Bland annat har man i början av
året sänkt reservkraven för banksektorn, aviserat åtgärder för att
höja kreditomsättningen i ekonomin, samt skattesänkningar. En del
data pekar på ökad kreditaktivitet, vi tror att mer betydande resultat
av detta kommer med fördröjning. Att Kina har en besvärande kreditbörda, på delstats- bank och bolagsnivå, är väl bekant och möjligheterna att stimulera ekonomin begränsas av detta. Jämfört med vid
tidigare kinesiska avmattningar, det här seklet, kvarstår ändå mycket
ammunition.
Kina, kreditimpuls
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Handelsflöden omdirigeras

Ett skäl till stimulanserna är sannolikt att mota effekterna av
handelskonflikten. Hotet att tullbelägga resterande 267 miljarder
dollar kinesisk export till USA med 25 procent verkar i skrivande
stund undanröjt. Indikationerna nu är en lösning i närtid och en
återgång till de tullnivåer som gällde innan konflikten tog fart förra
året. Blir det så är det positivt för hela tillväxtmarknadsområdet
som generellt är ytterst handelsberoende. Kina hade redan innan
dispyten tappat delar av sin attraktivitet som produktionsbas då
lönekostnader etc. under lång tid har blivit mindre konkurrenskraftiga. Dispyten har påskyndat processen mot omlokaliserad produktion, inte minst inom övriga Asien. Hela områdets produktflöden har
omdirigerats från etablerade mönster. Det återstår att se hur en mer
långsiktig handelskarta kommer att se ut när dammet har lagt sig.

Riskbild dröjer kvar

Vi är väl medvetna om flera kvarstående osäkerhetsfaktorer för Tillväxtmarknader, däribland kvardröjande effekter av handelsdispyten
och fortsatt stark dollar, även om duvaktiga signaler från Fed är positivt. Råvarupriserna har rekylerat upp, men är volatila och alltjämt
en osäkerhetsfaktor. Flera tillväxtmarknadsländer befinner sig också
i strukturell ekonomisk obalans, Turkiet och delar av Latinamerika
däribland. Även om vi tror att spridningsrisken är begränsad, finns
den där. Under året väntar också flera viktiga val i regionen, närmast
i Indien i april/maj. Positioneringen inför dessa, med åtföljande risk
för populism, samt utfallet från resultaten, kan påverka humöret på
flera marknader. Vi bedömer att aktievärderingarna för regionen generellt är på nivåer som väl kompenserar för riskerna, med åtföljande
lite högre osäkerhet och volatilitet.
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Upplysningar till kund
Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Strategi & Allokering består av en analys-avdelning i Sverige och är ansvarig för Swedbanks investeringsstrategi.
Vad vår analys är baserad på
Swedbank Investeringsstrategi grundas underliggande på fundamental analys
gällande makroutveckling och syn på finansiella tillgångar.
Rekommendationsstruktur
Tidsramar och rekommendationsstrukturer varierar mellan olika produktioner
som produceras av Strategi & Allokering. Swedbank Investeringsstrategi 3-6
månader, Fokusportföljen 3-6 månader, Sektorfavoriter 12 månader, Bolagsanalys 12 månader.
Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund
av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan
kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta
värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant
påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den
nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Authority. Swedbank LLC är en del av Swedbank.
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 investerings-aktiviteter 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
the Financial Promotions Order.
• Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion
Order.
• Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act
2000) - i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper - annars
lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.
Ansvarsbegränsningar
All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som
anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess
fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen
uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.
Observera att analysen kan vara subjektiv. 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.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte
längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.
Analytikern intygar
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att
det reflekterar deras personliga åsikt/er om de geografiska marknader och
finansiella tillgångar som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana
intressekonflikter som det refereras till nedan.
Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig information.
Utgivare, distribution och mottagare
Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker på
Group Savings inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står
under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.
Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan
distribution.
I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står
under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under
tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av
Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av
Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus
komisija).
I USA distribueras dokumentet av Swedbank Securities U.S. LLC (”Swedbank
LLC”), 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 värdepapper som
nämns i rapporten, ska endast göra detta via Swedbank LLC. Swedbank LLC är
en USA-baserad mäklare/handlare, som är registrerad hos the Securities and
Exchange Commission, och är medlem av the Financial Industry Regulatory
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Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör
inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.
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.
Intressekonflikter
På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och oberoendet av analytikerna.
Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:
• Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik
information.
• Analytikerna tillåts, som huvudregel, inte inneha några positioner (långa
eller korta) i strid med de rekommendationer i bolag de bevakar.
• Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan innefatta
diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter. Dock får
ingen personal ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
Läsaren bör vara uppmärksam på att vissa finansiella instrument som nämns i
detta dokument kan vara utgivna av Swedbank AB eller av Swedbank Group.
Planerade uppdateringar
Swedbank Investeringsstrategi utkommer fyra gånger per år med månatliga
uppdateringar. Övriga produkter utkommer med tätare intervall samtidigt som
en del Ad hoc-publikationer också förekommer
Mångfaldigande och spridning
Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Savings,
medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer
som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten
enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Swedbank Strategi och Allokering, en del av Group Savings,
Stockholm.
Adress
Group Savings, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

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 makrooch 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 mars, maj, september och december
med kortare månatliga uppdateringar.

