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LEDARE

Vem hade rätt denna gång?
Vi har under hösten noterat en kovändning på marknaden. Från att för bara någon månad sedan trott på en episk kollaps i ekonomin har optimisten tagit över.
Räntemarknaden varnade för recession men hade den fel denna gång?
Prissättningen i augusti på räntemarknaden ansågs vara övertygande med inverterad avkastningskurva. En recession var oundviklig. Nu
är allt som bortblåst. Aldrig tidigare, enligt Bank of Americas kända
investerarenkät, har optimismen hos förvaltarna i världen förändrats
så snabbt sedan undersökningen påbörjades. Inte kan väl hela 15
räntepunkter (som avkastningskurvan i USA är i dag) vänt på cykeln?
Eller hade räntemarknaden helt enkelt fel och aktiemarknaden rätt.
Nej, räntemarknaden har aldrig fel. Men det behöver inte börsen
heller ha. Frågan är om vi verkligen tolkade räntemarknaden rätt. I en
normal värld förankras förväntningarna på framtida penningpolitik
av tanken att nominell tillväxt och inflation kommer att återgå till en
stabil långsiktig trend. Avkastningskurvan skall helt enkelt branta
när centralbankerna tillför stimulanser. Effekten var tydligt så nära
inpå som 2015 och 2017 i Euroområdet, och inte minst under 2008.
Historien vill uppenbarligen inte upprepa sig. Kurvan i USA flackade
i själva verket när Fed inledde räntesänkningar i augusti. Tillika Euroområdet. Mest naturligtvis på grund av QE, men även på grund av
brist på tron om högre inflation och tillväxt.
Så vad säger räntemarknaden då? Att den traditionella penningpolitiska överföringsmekanismen inte fungerar längre för att skapa
inflation och tillväxt. Inte att världsekonomin kollapsar. Varför då?
För att centralbankerna försvarar sitt åtagande med låga räntor tills
reflationsuppdraget är genomfört. Med andra ord kan det vara så
absurt att båda två helt enkelt har rätt denna gång?
JOHANNA HÖGFELDT
Investeringsstrateg, Swedbank Group Savings
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ALLOKERING

Allokering och sammanfattning
◊
◊
◊

Starkare tilltro – addera portföljrisk
Aktier har mer att ge – behåll övervikten
Krediter till övervikt, finansieras med större undervikt i räntor
Nuvarande vikt (%)

Ökar portföljrisken genom att
addera High Yield till övervikt

Position (%)

Räntor

30%

Undervikt

-10%

Penningmarknad

11%

Neutral

0%

Obligationsmarknad

19%

Neutral

0%

Aktier

55%

Övervikt

5%

Sverige

16%

Neutral

0%

Europa

11%

Neutral

0%

USA

11%

Neutral

0%

Japan

6%

Neutral

0%

Tillväxtmarknader

11%

Neutral

0%

Krediter

15%

Övervikt

5%

Låg risk (Inv.grade)

5%

Undervikt

-2%

Hög risk (High yield)

10%

Övervikt

+2%

Fortsatt goda förutsättningar för
högre aktiekurser, övervikt består

Med en starkare tilltro inför 2020 ser vi en längre period av omallokering till aktier som sannolik. Alternativen till avkastning lyser till
stor del med sin frånvaro. Vi ser en global ekonomi som växermåttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt. Nyckeln
till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels i någon form
av fas-1 avtal mellan USA och Kina gällande handel samtidigt som
det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna. Detta, i kombination med fortsatt låga räntor är
grunden till vår upprepade övervikt i aktier.

Ökad undervikt i svenska räntor

Vi förväntar oss relativt sidledes rörelse i räntorna på kort sikt men
ser något lägre potential till nya räntefall. Vi ökar vår undervikt i
svenska statsräntor för att söka bättre förräntning inom krediter
samtidigt som vi förhåller oss neutrala till ränterisken (durationen).

Krediter till övervikt, föredrar
High Yield

Vi har i grunden, under en längre tid, haft en positiv vy på kreditmarknaden men föredragit IG före HY för att dra ned portföljens
övergripande risk och bygga upp en hedge mot aktierisken. Vi väljer
dock nu att utnyttja det förbättrade sentimentet även i kreditbenet
och ökar exponering i HY. HY erbjuder högre räntenivåer och bidrar
även till lägre ränterisk med lägre duration än IG.

Neutral regionallokering

Med ökad optimism ser vi förutsättningar för samtliga regioner och
rekommenderar därför en neutral regionallokering. Det innebär att vi
minskar vikten i USA och ökar motsvarande i Japan.
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AKTIER

Övervikt (Övervikt)

Aktier – ja tack!
◊
◊
◊

Gröna skott och handelssamtal skapar kapitalflöden till aktiemarknaden…
… då den globala ekonomin undviker recession och räntorna förblir låga
Brett stöd för övervikt i aktier, balanserad regionallokering

Minskad recessionsrädsla har lyft
aktiemarknaden…

En stor del av 2019 har präglats av tydlig konjunkuroro vilket resulterat i en svår aktiemarknad, då uppgångar avlösts av nedgångar
utan någon mer långsiktig trend. Sedan mitten av augusti har det
dock sett annorlunda ut. Aktiemarknaden har utvecklats starkt
och trenden är intakt. Minskad rädsla för en global recession är den
huvudsakliga förklaringen bakom optimismen. Till detta kommer förhoppningar om att någon form av handelsavtal mellan USA och Kina
kommer att skrivas under. Samtidigt har centralbankernas agerande
varit stödjande för stämningen.

… trots nedjusteringar av prognoser

Vi ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir
låga under en avsevärd tid framåt. 2019 har präglats av nedjusteringar av tillväxt- och vinstprognoser men förhoppningar om att
nivåerna har stabiliserats och till viss del vänder upp under 2020 har
lyft aktiemarknaden.
Stabilisering i de mest nedtryckta indikatorerna

Källa: Swedbank, Macrobond
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Grunden till optimism kvarstår…

Våra huvudargument när vi lyfte aktier till övervikt i augusti var att
rädslan för en recession var överdriven och att vi förväntade oss
någon form av framgång i handelssamtalen mellan USA och Kina. Till
stor del är det alltså just dessa två faktorer som varit stödjande för
marknaden fram till i dag. Värderingarna i absoluta termer är inget
som får optimismen i oss att sprudla men det avgörande för vårt
fortsatta positiva förhållningssätt grundar sig fortfarande på de
båda argumenten från augusti. Dessa skapar en potential för betydande kapitalflöden till aktiemarknaden.

… och rapportsäsongen bekräftade den

Inför den senaste rapportsäsongen utvecklades marknaden starkt
samtidigt som rädslan för att de svaga konjunktursignalerna skulle

AKTIER

slå mot bolagens efterfrågan och lönsamhet. De värsta farhågorna
besannades inte och aktiemarknaden fortsatte upp. Investerare
hade varit alltför pessimistiska rörande bolagens förmåga att hantera avmattningen i tillväxttakten och allt färre bolag kommenterar
den pågående handelsdispyten.
En högre aktievärdering är helt
rimlig givet dagens räntenivåer…

Vi ser en sansad förväntansbild på konjunkturen och centralbankerna. Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels
i någon form av fas-1 avtal mellan USA och Kina gällande handel
samtidigt som det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna. Detta, i kombination med fortsatt
låga räntor, ser vi som avgörande för högre aktiekurser. Vår positiva
syn på aktier grundar sig alltså inte i förväntningar om hög tillväxt
och stark vinstutveckling. Vi ser inte det som en nödvändighet i
nuläget. Förutsättningarna är ändå goda för att aktiemarknaden
kan fortsätta upp. Räntan är också en avgörande parameter i detta
resonemang. I det låga ränteklimat som vi ser framför oss är det
mycket svårt att skapa avkastning i klassiska ränteplaceringar och
detta bör stödja flöden från räntemarknaden till aktiemarknaden. Då
räntenivåerna relativt sett ligger mer under sina historiska nivåer än
vad tillväxttaken gör är det dessutom lätt att argumentera för att
aktiemarknaden bör handlas på en högre värdering än historiskt.

… och de låga räntorna stödjer
omallokeringar till aktier

Stämningen på aktiemarknaden har svängt många gånger under
året men den senaste tiden visar många undersökningar att optimismen börjar rota sig lite starkare. Den senaste tiden har vissa
marknader upplevt en kontrollerad konsolidering och något större
säljtryck verkar inte finnas. Med en starkare tilltro inför 2020 ser vi
en längre period av omallokering till aktier som sannolik. Alternativen till avkastning lyser till stor del med sin frånvaro. Det är detta
som ofta benämns TINA – There Is No Alternative – det vill säga ”det
finns inga alternativ”. Detta fenomen fortsätter att tala till aktiemarknadens fördel. Kraften i TINA tror vi inte skall underskattas –
den kommer sannonlikt lyfta aktiemarknaden till nya höjder så länge
recessionen undviks och ett handelsavtal kommer på plats.
Stor skillnad mellan direktavkastningen och räntan (Sverige)
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Direktavkastning framåtblickande
Källa: Swedbank, Factset
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RÄNTOR

Undervikt (Undervikt)

Räntor – centralbankerna vill vila på hanen
◊
◊
◊

Ränterekyl från bottennivåer…
… och centralbankerna guidar ifrån ytterligare sänkningar
Vi ökar vår undervikt

Räntorna rekylerat tillbaka

Relativt hög osäkerhet har fortsatt prägla räntemarknaden sedan
föregående investeringsstrategi i september. Den kraftiga räntenedgången som dominerade marknaden under sen sommar och tidig
höst har reverserats något. De globala marknadsräntorna har stigit
ungefär 30–40 punkter sedan i början av september.
Ränteutveckling 10-årig statsränta

Källa: Swedbank, Macrobond, Bloomberg

Centralbankerna har mött oron
med nya stimulanser…

Den påtagliga recessionsoron som spred sig på marknaden i början av
hösten har minskat. Den makroekonomiska utvecklingen har visat en
marginell förbättring i sentimentindikatorerna och förhoppningar om
en överenskommelse mellan USA och Kina har ingjutit viss optimism
bland investerare. Centralbankerna globalt har samtidigt fortsatt att
leverera nya stimulanser. Den amerikanska centralbanken, Federal
Reserve, har sänkt styrräntan ytterligare två gånger under hösten
samtidigt som de tillfört marknaden ny likviditet genom att köpa
korta statspapper. Även ECB har sänkt sin styrränta under hösten
och infört nya tillgångsköp med start i november.

…men börjar guida allt mer ifrån
ytterligare stimulanser

Den senaste tidens rekyl på räntemarknaden har tagit rygg på något
mer återhållsamt tonläge om framtida stimulanser från centralbankerna, primärt från Fed. Feds räntepolitik har parerat mellan stark
inhemsk ekonomi och nedåtrisker i den globala handeln. Den amerikanska ekonomin visar fortsatt styrka och utsikterna för ett handelsavtal har under senaste tiden förbättrats något. Räntemarknaden
har diskonterat bort en stor del av sänkningarna i USA och numera
är en full sänkning i USA inte förväntat först om ett år. Det rådande
regimskiftet på ECB med Christine Lagarde i spetsen kan innebära
i sin tur att ECBs penningpolitik kommer att gå på autopilot ett tag
framöver. Samtidigt har det dock blivit än mer tydligt i ECBs egna

Fed vill spara på krutet…
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… ECBs penningpolitiska handlingsutrymme börjar bli begränsat...

kommunikation att deras handlingsutrymme i form av ytterligare
penningpolitiska stimulanser börjar bli begränsat. Ytterligare räntesänkningar har mött växande motstånd internt. Dessutom finns
det numera en öppen debatt även inom ECB huruvida ytterligare
penningpolitiska lättnader kan stimulera kredittillväxten. Även när
det kommer till tillgångsköpen kommer ECB att, inom ungefär ett år,
möta sin egen restriktion på ca 30 procents andel i respektive lands
skuld. En limit som i synnerhet gäller andelen i tyska statsobligationer. Köpprogrammet har på pappret i dagsläget inget slutdatum men
den stora frågan kommer att bli huruvida ECB kommer att lätta på
dessa restriktioner (sk capital keys) alternativt rikta köpen mot andra
(ränte)tillgångar än statsobligationer.

…och Riksbanken vill komma ut ur
minusräntorna.

Riksbanken antyder inte om nya stimulanser utan eftersträvar att
komma bort från minusräntan. Riksbanken har signalerat starkt om
en höjning av styrräntan till 0 i december. En höjning som delvis motiveras av andra faktorer än inflationsmålet. Samtidigt indikerar deras
egen prognos en 0-ränta en lång tid framöver vilket kan tolkas som
att penningpolitiken förblir stimulerande ett tag framöver.
Andelen obligationer med negativ ränta har minskat

Källa: Swedbank, Macrobond, Bloomberg

Priseffekten utgör en större del
av avkastningen

Ökar undervikten till förmån för
krediter

Med andra ord ser utsikterna ut att de låga räntorna kommer att
kvarstå men sannolikheten för nya räntebottnar har minskat. Totalaavkastning på svenska statsräntor korrelerar till fullo med utvecklingen i långräntorna och de periodvisa kraftiga räntefallen har
naturligtvis gynnat avkastningen. Priseffekten från fallande räntor
utgör därmed en allt större del av den totala avkastningen då de låga
och i vissa fall negativa räntorna bidrar till lägre förräntning. För att
fånga dessa periodvisa räntefall krävs det av investerare en perfekt
timing. Detta utmanar avkastningspotentialen i avsaknaden av
räntebidrag. Vi förväntar oss relativt sidledes utveckling i räntorna
på kort sikt men ser något lägre potential till nya räntefall. Vi ökar
vår undervikt i svenska statsräntor för att söka bättre förräntning
inom krediter samtidigt som vi förhåller oss neutrala till ränterisken
(durationen).
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KREDITER

Övervikt (Neutral)

Krediter – vi lättar på skyddet
◊
◊
◊

Kreditmarknaden tar rygg på gröna skott…
… men räkna med fortsatt volatil marknad
Vi ökar risken och söker högre ränta

Bättre riskmiljö …

… gynnat High Yield marknaden

Avkastningen på kreditmarknaden har sedan i början av september
varit relativt oförändrad. Även om kreditspreadar (skillnaden mellan
räntan på företagsobligationer och statsobligationer) har marginellt
gått ihop har räntenivåerna stigit vilket bidragit till en mer eller mindre oförändrad totalavkastning. Krediter med bättre kreditvärdighet
(Investment Grade) har utvecklats relativt sett sämre än krediter
med sämre kreditvärdighet (High Yield). Hösten har präglats av mer
positivt riskklimat i spåren av minskad politisk oro, relativt stark
rapportperiod, stabilisering i makrodata samt nya centralbanksstimulanser.
Totalavkastning krediter per segment

Källa: Markit iBOXX, Macrobond

Centralbankerna har levererat …

…och oron över recession har
minskat
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Det positiva riskklimatet har sammanlagt varit positivt för kreditmarknaden och minskat recessionsoron på marknaden. Även om de
globala avkastningskurvorna inte längre är inverterade i samma utsträckning som i början av hösten pekar sentimentindikatorer inom
tillverkningsindustrin på många håll fortfarande tekniskt sett på en
recession men indikerar tentativt samtidigt en urbottning. Det som
bekräftar bilden ytterligare är att rapportperioden inte infriade de
farhågor som fanns på marknaden över en minskad efterfrågan. För
den europeiska marknaden har ECBs fortsatta tillgångsköp varit en
ytterligare positiv katalysator även om effekten inte är eller kommer
att bli lika stor som vid de tidigare tillgångsköpen. För den amerikanska marknaden har Feds sänkningar samt likviditetsstöden inneburit
än mer lättare finansiella förhållanden.

KREDITER

De låga räntorna utmanar potentialen till avkastning…

…men ökar samtidigt jakten på
yielden...

…och parerar avmattningen

I dagens situation där den ekonomiska tillväxten sakta avtar lämnar
de redan låga räntenivåerna generellt lite utrymme för ytterligare
avkastningspotential. Trots detta ser vi dock de makroekonomiska
förutsättningarna som fortsatt relativt hyggliga för företagsobligationer. Det finns primärt tre faktorer bakom det. För det första
tvingar de låga statsräntorna investerare att söka högre förräntning
på kreditmarknaden samtidigt som de hjälper företagen att uppehålla en tillräcklig bra kapitaltäckningsgrad för att finansiera en ökad
skuldsättning. För det andra är penningpolitiken fortsatt ackommoderande vilket kanske inte nödvändigtvis stimulerar tillväxten men
parerar avmattningen i ekonomin. För det tredje innebär fortsatt
efterfrågan i ekonomin att företagens lönsamhet håller konkursrisken historiskt sett relativt låg.
Relativ värdering talar för High Yield vs Investment Grade

Källa: Swedbank, Macrobond

Värdering inte direkt attraktiv...

...men spreadarna har fortsatt
utrymme kvar

Vi ökar exponering i HY för att
nyttja högre ränta och lägre
duration

Värderingen på företagsobligationer är inte direkt attraktiv, i
synnerhet om man tittar på räntenivåerna isolerat. Däremot har
kreditspreadarna än inte noterat de lägsta nivåerna historiskt sett.
Av den anledningen anser vi att det fortfarande finns utrymme kvar
för kapitalvinster. Vi bedömer också att värderingen i dagsläget är
relativt sett något mer attraktiv för HY. Spreadutvecklingen har
inte varit lika stark för HY som för IG under hösten. Ingen ytterligare
upptrappning av handelskrig och minskad risk för hård Brexit hjälper
risktillgångar även om det är för tidigt att bedöma effekterna av de
tidigare tullavgifterna. Dessutom bör den stabilisering som vi sett i
makrodata bidra till minskad oro på marknaden.
Vi har i grunden, under en längre tid, haft en positiv vy på kreditmarknaden men föredragit IG före HY för att dra ned portföljens
övergripande risk och bygga upp en hedge mot aktierisken. Vi väljer
dock nu att utnyttja det förbättrade sentimentet även i kreditbenet
och ökar exponering i HY. HY erbjuder högre räntenivåer och bidrar
även till lägre ränterisk med lägre duration än IG.
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Tema: europeiska värdebolag
Trender inom investeringar blir ofta både starka och långvariga. En av de tydligaste uppdelningarna inom aktier är fördelningen mellan värde och tillväxtaktier. Efter finanskrisen har tillväxtaktier generellt haft en bättre utveckling men
frågan är om en trend för värdeaktier är nära förestående givet den sena delen
av konjunkturcykeln.

Det långa kontra det korta perspektivet, eller faktiska vinster
kontra förväntade större vinster

Vinster nu eller (större) senare
Den underliggande skillnaden mellan värdebolag och tillväxtbolag
handlar till stor del om huruvida man som investerare vill ha tillgång
till vinsterna nuv vilket uppnås genom att köpa stabila mogna bolag
med god lönsamhet och stabila kassaflöden, eller om man är beredd
att vänta för att ta del av förväntade framtida vinster. Något som i
sin tur uppnås genom att köpa tillväxtbolag som väntas växa kraftigt och återinvestera sina eventuella vinster i tillväxten för att på
så sätt nå än större vinster i framtiden. Dessa bolag har generellt en
högre värdering än värdebolagen. Den kanske mest kända värdeinvesteraren är Warren Buffet som lite förenklat ”bara” bryr sig om till
vilket pris, läs kommande vinster, han köper bolag/aktier och sedan
är ytterst uthållig vad gäller aktiens kursutveckling. Över längre
tidsperioder tenderar de två olika investeringsfilosofierna att avkasta relativt jämt, men lite beroende på bland annat var i konjunkturcykeln man befinner sig är vanligtvis den ena populärare än den andra.
Sektorutveckling värde och tillväxt globalt (MSCI)

Källa: Swedbank, Macrobond

Under de senaste åren har tillväxtaktier haft den starkaste utvecklingen, bland annat mot bakgrund av de många teknikbolag som
vuxit kraftigt under perioden. Men också beroende på det faktum att
finansiella marknaderna har haft en stor riskaptit. Historiskt brukar
dock intresset för värdeaktier öka i takt med att konjunkturen mattas av och tilltron till framtiden minskar. Värderingen på värdeaktier
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TEMA

får i detta perspektiv ses som relativt attraktiv kontra tillväxtaktier.
Men tidsaspekten kring när man som investerare ska byta mellan en
tillväxt eller värdestrategi är som så mycket annat när det handlar
om investeringar en inte okomplicerad manöver. Det finns dock faktorer som talar för att europeiska aktier med en viss värdeinriktning
skulle kunna komma att falla marknaden i smak framöver.
Tillväxt vs Värde MSCI

Källa: Swedbank, Factset

Europeisk börssammansättning attraktiv ur värdeperspektiv
Den europeiska konjunkturen har varit något av ett sorgebarn de
senaste åren där ekonomin gång på gång inte velat ta fart utan har
överraskat negativt. Men under de senaste veckorna/månaderna har
små gröna skott gett sig till känna och även om det inte är samma
sak som att vi står inför en kraftig förbättring av konjunkturen så ses
en bottenformering som någonting positivt för marknaden. Något
som visar sig i att flöden har börjat söka sig tillbaka till Europa och till
viss del in i värdebolag som det finns relativt gott om i regionen.
Sammantaget ser vi värden i den europeiska aktiemarknaden och
väljer av denna anledning att lyfta fram Alliance Bernstein European Equity. Det är en aktivt förvaltad Europafond vars stil karaktäriseras av att den har en övervikt i just värdebolag, det vill säga stabila
bolag med bra finanser och oftast dolda tillgångar. Förvaltarna har
sammantaget en lång och gedigen erfarenhet och fonden har, både
på kort och lång sikt, haft en mycket bra utveckling relativt sitt jämförelseindex, men även mot liknande fonder.
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USA

Neutral (Övervikt)

USA – stabilt men relativt defensivt
◊
◊
◊
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Vi neutraliserar portföljrekommendationen
Värderingar reflekterar vinståterhämtning
Valår och makroekonomi ger stöd

Ytterst stark höst

Den amerikanska aktiemarknaden har under hösten haft en fin
utveckling. Från vår septemberstrategi är avkastningen klart positiv
i lokal valuta, i linje med ett världsindex. Efter en i stort sett oförändrad relation mellan dollarn och kronan, är resultatet en uppgång i
kronor kring 5 procent. Dagsrörelserna har samtidigt varit låga.

Vi minskar till neutral portföljvikt

Vi höjde rekommendationen för USA till en övervikt i maj, i samband
med vikande globala makroekonomiska signaler, ökad handelspolitisk
oklarhet etc. En miljö vi bedömde skulle gynna den relativt defensiva
amerikanska marknaden, med hög andel avsättning på en inhemsk
marknad med stabil efterfrågan. När vi nu skönjer begynnande tecken på att global ekonomi och handel är på väg att formera en botten,
väljer vi att neutralisera vikten i USA.

Stabil makromiljö

Den amerikanska ekonomin är i hyggligt god balans, och långt ifrån
det gungfly vi kunde iaktta i samband med den finansiella krisen för
10 år sedan. Makrosignalerna under hösten är blandade. Den under
en period lite avtagande tillverkningsaktiviteten visar tecken på att
bottna. Arbetsmarknad, löneutveckling, husmarknad etc., är fortsatt
stabila. Den amerikanske konsumenten visar få tecken på vikande
köplust, handeln i samband med Thanksgiving är robust. Fed lämnar
rätt neutrala signaler och refererar till det senaste årets sänkningar
som en försäkring mot globala konjunkturrisker.

Ännu ett bättre än väntat vinstkvartal

Amerikanska vinstförväntningar har, liksom i övriga världen, successivt reviderats ned under 2019. Prognosen för helåret är nu i stort
oförändrade vinster. Dessa har visserligen backat under det tredje
kvartalet, med drygt två procent på årsbasis, och vi får gå tillbaka
till 2016 för att hitta motsvarande svaga utveckling. Siffrorna är
ändå nästan fyra procent bättre än marknadens förväntningar inför
rapportperioden. Försäljningen har samtidigt ökat, med drygt tre
procent på årsbasis, lite mindre än vad vi vant oss vid de senaste
åren (Factset). Utfallet från en lite lägre global ekonomisk aktivitet
är tydligt; skillnaden mellan bolag som har en dominerande del av
intjäningen i USA och sådana med huvudsakligen internationell
avsättning är stor, det gäller både försäljning och vinst.

Vinster på väg att bottna

Då rapporterna för det tredje kvartalet återigen är bättre än väntat,
och då jämförelsen med historiken blir lite enklare under nästa år, ser
vi relativt positivt på kommande perioder. Vinststagnationen under

USA

Värderingar reflekterar vinståterhämtning

2019 har påverkats av ett utmanande starkt 2018, delvis uppblåst
av bolagsskattesänkningen. Jämförelsen blir lättare nästa år och vi
bedömer att vinstutvecklingen under 2020 blir god. Värderingarna
i USA är samtidigt fortsatt högre än i andra regioner, vi anser att de
delvis reflekterar en kommande vinstförbättring.
Vinstutveckling (år-till-år) S&P 500, konsensus
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Källa: Swedbank, Factset

Lång valspurt framför oss

Attraktiv småbolagssektor

Amerikanska aktier tenderar att utvecklas väl året inför ett presidentval. Vi har tidigare kommenterat det historiska mönstret med
speciellt stark utveckling under året inför ett möjligt återval av en
sittande president. Skillnaden i avkastning jämfört med år med enbart nya kandidater är slående. Väljarförtroendet för presidenten är
nu historiskt rätt lågt i det här skedet av mandatperioden. Skulle de
pågående misstroendeförhören dra ut på tiden, förbättras knappast
hans position. Att prognosticera sittande president är en grannlaga
uppgift, men allt annat lika ökar rimligen viljan både att stimulera,
och också att nå en handelspolitisk överenskommelse. Spekulationer
om valutgång, och vem som blir demokraternas kandidat, kommer
hursomhelst att ge avtryck på aktiemarknaden, bland annat genom
en del rotation mellan sektorer. Vi ser potential för småbolagssegmentet, som har en längre period av låg relativavkastning bakom sig,
att gynnas i den här miljön och utvecklas speciellt väl.
Små jämfört med stora bolag (MSCI)

Källa: Swedbank, Bloomberg
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EUROPA

Neutral (Neutral)

Europa – dags att bli av med den blöta filten
◊
◊
◊

Tecken på en urbottning av ekonomin
ECB ger fortsatt stöd…
… och finanspolitiken kan eventuellt hjälpa

Tecken på en urbottning av europeisk ekonomi blir allt tydligare…

De senaste åren har temat när det kommer till den europeiska ekonomin varit detsamma, nämligen svag tillväxt, konjunkturella besvikelser, kämpigt för banker och fordonsindustrin samt avsaknad av
finanspolitiska stimulanser. Detta till trots har europeiska aktier haft
en god utveckling. Nu börjar tecknen på att konjunkturen bottnar
ur bli allt tydligare. Med det sagt innebär det inte att konjunkturen
väntas vända uppåt med någon större tydlighet, men tecken på en
urbottning kan komma att resultera i en positivare inställning från
investerarkollektivet när det kommer till synen på europeisk aktiemarknad.
Överraskningsindex, värde över noll är positivt

Källa: Swedbank, Macrobond

… men inte tillräckligt för att
tvinga ECB till åtstramningar…

Samtidigt som statistiken haft en positiv utveckling har den underliggande konjunkturen inte varit tillräckligt stark för att ge ECB lugn
och ro varför de valt att återigen dra igång kvantitativa lättnader för
att på så sätt stödja ekonomin och de finansiella marknaderna. ECB
har även valt att ge visst stöd till den europeiska banksektorn genom
att undanta bankerna från att möta de negativa räntorna, något som
är positivt för bankerna och har synts i kursutvecklingen.
Tongångarna har dock ändrats något på slutet och har fortsatt med
den nye centralbankschefen Christinen Lagarde, nämligen att penningpolitiken börjar gå mot vägs ände och att finanspolitiken behöver
ta vid. Den tyska regeringen har börjat flagga upp för en expansiv
budget för 2020. Samtidigt finns tecken på att kapitalflöden åter har
börjat röra sig i riktning mot de europeiska börserna.
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EUROPA

Institutionella investerarflöden, över 100 är positivt
…vilket sammantaget ger fortsatt
stöd till aktiemarknaden, där
investerare blivit positivare till
Europa…

Källa: Swedbank, Macrobond

En relativt svag rapportsäsong
föranledde inga prognosförändr
ingar…

Efter att ha varit fallande och överraskat negativt under de senaste
två åren har den faktiska vinstnivån börjat vända upp. Samtidigt har
vinstförväntningarna efter den senaste rapportsäsongen för det
tredje kvartalet inte resulterat i några sammantagna nedjusteringar
för kommande år. Något som säkert kan komma att ske framöver men
signalerar ändå ett scenario där företagen inte upplever att efterfrågan faller nämnvärt utan att efterfrågan är robust och lagersituationen är under kontroll.
Rapporterad vs förväntad vinsttillväxt
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Källa: Swedbank, Factset

Värderingen får ses som relativt
attraktiv, med en högre rabatt än
normalt mot USA

Något som resulterar i att analytikerna väntar sig en vinsttillväxt
i Europa, i likhet även med övriga regioner där prognoserna pekar
på relativt tydligt stigande vinster under 2020. För europeisk del
väntas vinsttillväxten stiga till strax under 8 procent. Något som
resulterar i ett framåtblickande P/E-tal för MSCI om 14.4 sett till
framåtblickande vinster. Detta är något högre än det historiska
snittet på 12,8 men sticker inte ut nämnvärt relativt de andra marknaderna, ur ett historiskt perspektiv, annat än att rabatten mot USA
befinner sig på nivåer som sågs under tidigare kriser. Samtidigt får
delar av de europeiska värdeaktierna ses som attraktivt värderade
och fordonsindustrin, som haft det motigt såväl realekonomiskt
som kursmässigt, börjar nu möta betydligt lättare jämförelsetal och
frågan är hur långt bort det är tills att investerarkollektivet börjar
våga vända blicken mot den typen av aktier igen. Något som skulle
komma att gynna de europeiska aktiemarknaderna och är tillsammans med potentiella finanspolitiska stimulanser anledningarna till
att vi tidigare höjde Europa till neutralvikt.
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SVERIGE

Neutral (Neutral)

Sverige – värderingsgapet stängt men stöd består
◊
◊
◊

Minskad global recessionsrädsla har lyft svenska börsen…
… konjunkturkänsliga sektorer fortfarande intressanta, banker hämmar
Sverige hänger med upp, men värderingsfördelen har stängts

Minskad rädsla har lyft svenska
börsen

Det senaste året har präglats av hopp och förtvivlan rörande konjunkturen, vinstutvecklingen och den pågående handelsdispyten.
Under hösten har dock den svenska aktiemarknaden varit en av de
bättre. Då den huvudsakliga drivkraften bakom den ökade optimismen grundar sig i en minskad recessionsrädsla är det naturligt att
den konjunkturkänsliga svenska marknaden gått bra.

Gapet mellan börs- och vinstutveckling har stängts – neutral vikt

I början av året ansåg vi att den svenska börsen var alltför nedtryckt
relativt den konjunkturbild vi förväntade oss. Därefter följde en lång
period av osäkerhet och slagig aktiemarknad. Sedan slutet av sommaren har dock den globala recessionsrädslan tydligt minskat samtidigt som investerare på slutet har blivit mer villiga att addera risk.
Sedan februari i år har vi, med grund i vår mer optimistiska konjunktursyn, haft övervikt av den svenska aktiemarknaden. Avgörande
för denna syn har varit en positiv vy av de svenska konjunkturkänsliga sektorerna, framförallt verkstadsbolagen. Dessa segment har
utvecklats bra och för en månad sen neutraliserade vi övervikten. Vi
ser fortsatt positivt på de konjunkturkänsliga sektorerna men står
kvar vid den neutrala vikten relativt övriga regioner vi följer. Nedan
illustreras att gapet mellan vinst- och börsutvecklingen nu är stängt.
Detta var ett av de argument vi framförde som anledning till att
vara överviktad Sverige och det har vi nu alltså fått betalt för.
Svensk börs- och vinstutveckling
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Källa: Swedbank, Factset

Med en stor andel internationella konjunkturkänsliga bolag styrs
den svenska börsen primärt av den globala makroutveckligen.
Flödena till och från Sverige avgörs av den globala riskviljan, vilket
gör Sverige till en marknad som ofta rör sig mer, åt båda håll, än
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SVERIGE

Verkstadssektorn har stängt
värderingsgapet, men är fortsatt
intressant

andra marknader. Av denna anledning var Sverige mer nedtryckt när
recessionsrädslan var som störst och nu när den rädslan succesivt
minskat har Sverige haft en period med starkare utveckling. Verkstadssektorn i Sverige handlas nu ungefär på samma premie jämfört
med sin historik som ett globalt aktieindex. Det var inte fallet när de
mer pessimistiska tongångarna vägde tyngre.
P/E värdering av den svenska verkstadssektorn
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Genomsnitt
Källor: Swedbank, Factset

Fortsatt vinstdopning mindre
sannolik

Bankerna hämmar utvecklingen

Den svaga svenska kronan har tydligt hjälpt vinsterna i många
svenska bolag med internationell exponering. Riksbanken har varit
tydlig med att de avser att höja räntan i december vilket i så fall
sannolikt ger ett visst stöd till valutan. I en fortsatt positiv riskmiljö
är det dessutom sannolikt att kronan kan stärkas något. Oavsett om
det blir så eller inte är nog perioden med det dopade vinststödet mer
eller mindre bakom oss. I analytikernas prognoser ligger i regel nuvarande valutakurser som grund för siffrorna, vilket i praktiken innebär
att det inte behöver betyda några större förändringar. Däremot kan
vi inte i ett sådant här scenario räkna med fortsatt vinstdopning likt
den vi haft den senaste tiden.
Den faktiska makroutvecklingen i Sverige har varit relativt motståndskraftig på slutet. Tillväxten kommer dock sannolikt att vara
låg men en recession ser ut att undvikas, ett liknande mönster som
vi ser för den globala ekonomin. Efter den tänkbara höjningen av
räntan i december kommer sannolikt räntan förbli oförändrad en
avsevärd tid framåt. Generellt sett är den låga räntan positiv för
börsen men för den näst största sektorn i Sverige, bankerna, är
högre räntor önskvärda. Sektorn har av ett antal olika anledningar
haft det tufft på aktiemarknaden under året. I kontrast till de starka
konjunkturkänsliga sektorerna kan detta få en hämmande effekt på
den svenska börsutveckligen även framöver.
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JAPAN

Neutral (Undervikt)

Japan – global riskaptit hjälper
◊
◊
◊

Utlänningar tillbaka under hösten
Marknaden har svårt att övertyga på egna meriter
Vi höjer till en neutral rekommendation

Stark börshöst i Tokyo

Tokyobörsen har utvecklats väl sedan vår septemberstrategi. Som
ofta under perioder med lite bättre global riskaptit, har den japanska
valutan samtidigt försvagats. Resultatet i svenska kronor under
perioden är ändå lite bättre än för ett globalt index. Efter att under
lång tid ha nettosålt japanska aktier, har utländska investerare under
hösten återvänt till Tokyobörsen, och är nu nettoköpare hittills i
år. Det är framförallt japanska privata sparare som har sålt aktier i
Tokyo under 2019.

Mer konstruktiv extern miljö, men
fortsatt inhemsk håglöshet

Vi minskade den rekommenderade portföljvikten i Japan till undervikt i vår majstrategi. Tokyobörsen är beroende av positiv utrikeshandel, det bidrog till vår försiktiga syn. När vi nu skönjer en del
tecken på att global miljö, handel och allmän riskaptit är på väg upp
är det, allt annat lika, positivt för japanska aktier. Utländska placerare som länge har nettosålt japanska aktier, men som under hösten
har börjat köpa, kan möjligen ge fortsatt stöd åt marknaden. Det ger,
som vi ser det, viss kompensation för inhemsk håglöshet och svag
vinsttillväxt. Vi saknar ändå tillräckliga argument för att bli riktigt
positiva, det utmynnar i en neutral portföljvikt.

Vi höjer rekommendationen till en
neutral vikt

Svag rapportperiod

Den japanska rapportsäsongen för kvartalet till och med september är avklarad, utfallet är, liksom kvartalet innan, tämligen svagt.
Vinstnedgången från motsvarande period 2018 är tydlig, framförallt
för tillverkningssektorn som pressas av vikande global efterfrågan,
bland annat från Kina. Det slår relativt kraftigt på vinster och prognoser. Vinstantagandena i Japan för 2019 ligger nu kring minus 5
procent, klart under andra stora regioner. Förväntningarna på 2020
är dämpade. De försiktiga värderingarna speglar detta.
Vinsttillväxt (förväntad) 2018–2020 (MSCI)
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Källa: Swedbank, Factset
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JAPAN

Utdragen period av ekonomisk
stagnation

Trots ihållande penning- och finanspolitisk stimulans, är konsumtions- och investeringsviljan i Japan avvaktande. Ekonomin utveckas
hyggligt, men vill inte lyfta, tillväxten under det tredje kvartalet
är nätt och jämt positiv. Bolagen, vars balansräkningar är i mycket
gott skick, är fortsatt ovilliga att utnyttja ett extremt fördelaktigt
ränteläge. Termen ”balansräkningsrecession” har myntats med hänvisning till den vikande ekonomiska utvecklingen i Japan sedan den
finansiella bubblan briserade i början av 1990-talet. Trots glödhet
arbetsmarknad har löneutvecklingen stagnerat. Det bidrar till svagt
konsumentförtroende, höstens momshöjning har inte gjort något
för att förbättra detta.
Bank of Japan – Tankan (affärsklimat, alla industrier)

Källa: Swedbank, Macrobond

Hoppet står till budgetstimulans

Signalerna från centralbanken är envist duvaktiga. Men i likhet med
andra centralbanker har Bank of Japan begränsat utrymme att tillföra
betydande stimulans. Hoppet står nu, liksom många gånger tidigare de senaste 25 åren, till finanspolitiken och ett nyligen aviserat
stimulanspaket, det första sedan 2016. Som bidragande skäl pekas
det på en osäker global ekonomisk prognos. Innehållet i paketet är
inte preciserat men uppbyggnad efter den senare tidens naturkatastrofer, liksom stöd till de mindre bolagen, är förutskickat. Signaler
från finansministeriet indikerar att 50-åriga statspapper är en möjlig
finansieringskälla. Skulle det bli så, är en möjlig positiv bieffekt ett
lyft för de extremt låga långräntorna i Japan.
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TILLVÄXTMARKNAD

Neutral (Neutral)

Tillväxtmarknader – för tidigt att öka
◊
◊
◊
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Global miljö mer konstruktiv
Vinster vänder upp
Riskbild relativt oförändrad

Global riskaptit upp; tillväxtmarknader relativt gynnade

Aktieutvecklingen i tillväxtmarknadsområdet är sedan vår septemberstrategi i stort i linje med ett globalt index, i lokal valuta och i
kronor. Alltmedan global riskaptit har förbättrats under hösten, har
flera av regionens mer handelsberoende länder, bland annat Korea
och Taiwan, haft en fin utveckling, efter att tidigare i år ha släpat
efter övriga regionen. Den fastlandskinesiska marknaden, som under
året som helhet har utvecklats mycket väl, har haft en mer modest
uppgång under hösten.

Vi behåller en neutral vikt

Vi minskade rekommendationen för Tillväxtmarknader till neutral i
vår majstrategi, efter att ha varit överviktade sedan förra hösten.
En stark inledning av 2019 följdes av ökad osäkerhet på regionens
aktiemarknader, i spåren av vikande global handel och ett par relativt
ljumma rapportsäsonger. Vinstförväntningarna för 2019 har därför kommit ner rejält, och indikerar nu en lätt negativ utveckling på
årsbasis. Prognosen för nästa år är därefter en knappt 15-procentig
uppåtrekyl. Vi vill inte dra för stora växlar på en möjlig handelspolitisk
överenskommelse, men ser andra väsentliga skäl att behålla en betydande exponering mot ökad global aktivitet. Vi bedömer fortsatt att
värderingarna på Tillväxtmarknaderna är konkurrenskraftiga, i ett
absolut och relativt perspektiv. Argumenten utmynnar i en fortsatt
neutral portföljvikt.

Proaktiv stimulanspolitik i stora
delar av tillväxtmarknadsområdet

Stimulanserna i regionen fortsätter, inte minst i Kina, bland annat
via en expansiv ränte- och kreditpolitik, samt alltmer via finanspolitiken. Bland annat har Indien annonserat en kraftig sänkning av
bolagsskatten, som tidigare var bland världens högsta, till en nu mer
genomsnittlig nivå. Det saknas ännu tydliga tecken i regionen på resultat av allt detta, men vi bedömer att de visar sig. Aktiviteten i Kina
är fortsatt avvaktande, samtidigt som kinesisk utrikeshandel har
utvecklats förvånansvärt väl under året. Som en del av den handelspolitiska arsenalen, har myndigheterna rätt passivt betraktat hur den
kinesiska valutan nått rekordlåga nivåer, det har gynnat exporten. En
svag yuan är samtidigt en belastning för övriga tillväxtmarknadsländer, som tappar i relativ konkurrenskraft.

TILLVÄXTMARKNAD

Global handel formerar botten

De globala handelsvolymerna har visat en del tecken på att bottna under hösten, efter en längre period av vikande utveckling, det
gynnar i hög grad tillväxtmarknadsländerna. Exportstatistiken från
stora handelsländer som Korea och Taiwan är fortsatt svag, men har
stabiliserats. Mycket av den kinesiska exporten till USA tar vägen via
övriga Asien.
Global handel, förändring/volym

Källa: Swedbank, Macrobond

Riskbild

Vi är väl medvetna om flera kvarstående osäkerhetsfaktorer för Tillväxtmarknader. En stark dollar är fortsatt negativ för regionen, men
en eventuellt högre global aktivitet framöver skulle kunna bidra till
dollarförsvagning. Råvarupriserna har inte velat lyfta, de är fortsatt
volatila och alltjämt en osäker variabel.
Aktier, valutor, metaller

Källa: Swedbank, Macrobond

Förutom tidigare kända landspecifika problem har de geopolitiska
riskerna, bland annat i Chile, i Mellanöstern och i Hongkong (som inte
är en tillväxtmarknad, men ändå har stor bäring på den asiatiska
regionen), aktualiserats under sommar och höst. De mer strukturella
ekonomiska obalanserna i flera tillväxtmarknadsländer, till exempel
i Turkiet och delar av Latinamerika, är väl kända. Vi bedömer att
aktievärderingarna för regionen generellt är på nivåer som kompenserar för överblickbara risker.
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Upplysningar till kund
Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank
Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Strategi
& Allokering är en analysavdelning i Sverige och gruppen
ansvarar för Swedbanks Investeringsstrategi. Den senare
består av tre olika publikationer som kompletterar varandra.
Vad vår analys är baserad på
Swedbank Investeringsstrategi grundas på fundamental
analys av makroutveckling och de finansiella marknaderna.
Rekommendationsstruktur
Swedbank Investeringsstrategi har en taktisk tidshorisont
på 3–6 månader. För tillgångsslag och geografiska regioner
rekommenderas vikter baserade på Swedbanks taktiska
position i förhållande till den långsiktigt strategiska portföljvikten.
Övervikt: Den rekommenderade vikten överstiger den strategiska portföljvikten
Neutral: Den rekommenderade vikten är densamma som den
strategiska portföljvikten
Undervikt: Den rekommenderade vikten understiger den
strategiska portföljvikten
Analytikern intygar
Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta
dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/
er om de tillgångsslag och de geografiska marknader 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.

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.
• 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. Till detta utkommer även
ett veckobrev med kommentarer kring nyhetsflöde och
utvecklingen på de finansiella marknaderna. Ad hoc-publikationer förekommer också.

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.

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.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i
dokumentet innan distribution.

Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group
Savings, Stockholm.

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.

Adress
Group Savings, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

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 strävar vi efter
att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på
eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra
omständigheter.
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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.
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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 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.

