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LEDARE

Strået som knäckte kamelens rygg
Vad föranleder en större korrektion på aktiemarknaderna? Hög värdering eller
avsaknad av vinsttillväxt anses ofta vara en anledning. Jag brukar säga att det är
förhoppningar som inte infrias. Men det finns även en annan viktig faktor nämligen, spekulativt beteende.
I grunden gynnsam miljö,

Ett högt värderingsläge är i sig är ingen bra indikator för att förutspå
en korrektion då värderingar kan vara höga under en lång period.
Om så var fallet skulle bubblor sannolikt inte kunna uppstå, däremot
tenderar fallet att bli större desto högre värderingen är. Vinsttillväxt
är som bekant en viktig faktor i anslutning till värderingen, men mer
ur ett längre perspektiv. Dessa faktorer har under den senaste tiden
varit delvis ifrågasatt, men med låga räntor, stimulerande centralbanker och en konjunktur som står inför en återhämtning har vi en miljö
som traditionellt är gynnsam för tillgångsslaget aktier.

… men spekulativt beteende
extremt..

Här vill jag nu istället lyfta fram en annan faktor, spekulativt beteende. Under årets första veckor hade vi ett ovanligt marknadslandskap,
närapå alla tillgångsslag hade en positiv utveckling. Världens aktiemarknader präglades av positivt tolkningsföreträde trots att Coronaviruset började sätta sin prägel på nyhetsflödet. I strategiuppdateringarna för januari och februari varnade vi för en förhöjd risk för en
rekyl men så här i efterhand får jag nog säga att rörelsen överträffade
förväntningarna. Relativt ofta tenderar spekulanters stämningsläge
vara extremt och i börsens interna indikatorer såsom flöden, sentiment och positionering kunde vi innan korrektionen skönja en extrem
optimism. Med andra ord, ”alla” satt på samma sida i båten och ett
sådant beteende brukar förr eller senare straffa sig. Någon form av
katalysator brukar vara den utlösande faktorn och till sist blev spridningen utanför Kina det strå som knäckte kamelens rygg. Aktiemarknaden orkade helt enkelt inte fortsätta lasta på mer av det negativa
nyhetsflödet och när pendeln slog om gick det oerhört fort. Faktum är
att vi nu fått uppleva den snabbaste korrektionen i historien.

… vilket förr eller senare korrigeras

Ett balanserat förhållningsätt är
det mest rimliga

Men detta är nu bakom oss, så vad gör vi idag? Börsens interna indikatorer är nu istället extrema på nedsidan, reptilhjärnan vill öka på risken,
magen säger något annat och erfarenheten ger ett tredje alternativ.
Utfallsprognoserna rörande Covid-19 är lika många som prognosmakarna, den enkla sanningen är att ingen vet, det är en ren gissningslek.
Lägg därtill ett uppseglande oljepriskrig. I grunden är jag optimistisk
men rådande marknadsmiljö präglas just nu av en monumental osäkerhet och det är ingen sund miljö för att med övertygelse ta investeringsbeslut. Att lägga ett marknadspussel är en svår övning om du inte har
alla pusselbitar varpå en mer balanserad hållning är det mest rimliga.
ROBERT OLDSTRAND
Marknadsstrateg, Swedbank Group Savings
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ALLOKERING

Allokering och sammanfattning
◊
◊
◊

Aktier – exceptionell osäkerhet, neutraliserar övervikt
Krediter – selektivitet avgörande, neutraliserar övervikt
Räntor – global kollaps, neutraliserar undervikt
Nuvarande vikt (%)

Undvik onödigt risktagande –
neutraliserar tillgångsallokeringen

Position (%)

Räntor

40%

Neutral

0%

Penningmarknad

15%

Neutral

0%

Obligationsmarknad

25%

Neutral

0%

Aktier

50%

Neutral

0%

Sverige

15%

Neutral

0%

Europa

10%

Neutral

0%

USA

10%

Neutral

0%

Japan

5%

Neutral

0%

Tillväxtmarknader

10%

Neutral

0%

Krediter

10%

Neutral

0%

Låg risk (Inv.grade)

5%

Neutral

0%

Hög risk (High yield)

5%

Neutral

0%

2020 började bra…

Starten av 2020 präglades generellt sett av stretchade sentimentsindikatorer och relativt höga aktievärderingar. Trots det fanns
det anledning till långsiktig optimism. Många av de makroindikatorer
som var mest nedtryckta under föregående år fortsatte upp i början
av 2020 samtidigt som rapportsäsongen, i vanlig ordning, var stödjande.

…. men nu har förutsättningarna
förändrats dramatiskt…

Redan i januari varnade vi dock för en förhöjd risk för en kortsiktig
korrigering. Vi såg inte i det läget vad nästa positiva katalysator för
marknaden skulle vara. Vid utbrottet av coronaviruset visade sig
aktiemarknaden vara förvånansvärt stark under en tid men sen slog
riskaversionen till med full kraft och vi fick den snabbaste nedgången någonsin på många marknader. Det råder inget som helst tvivel
om att förutsättningarna för 2020 snabbt och dramatiskt nu har
förändrats.

…. och vi neutraliserar tillgångsallokeringen då osäkerheten är
exceptionell

Osäkerheten är i nuläget exceptionell och det föranleder oss att
neutralisera tillgångsallokeringen – från tidigare övervikt aktier och
krediter samt undervikt räntor. Samtidigt behåller vi vår neutrala
regionallokering inom aktier. Vi tar med andra ord ett steg tillbaka,
avvaktar spridningsutvecklingen och är beredda att återigen ta aktiva positioner då utvecklingen ter sig något mer rimlig att uppskatta.
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AKTIER

Neutral (Övervikt)

Aktier – exceptionell osäkerhet
◊
◊
◊

Undvik onödigt risktagande då dimman är tät…
… synen på aktiemarknaden nästintill binär
Neutraliserad vikt i väntan på mer visibilitet

Stretchade indikatorer och värderingar…

Trots fallande tillväxt, nedjusterade vinstestimat, fruktlösa Brexitförhandlingar och pågående handelskonflikt blev 2019 ett fantatsiskt år på världens aktiemarknader. Den beskrivna cocktailen kanske
normalt sett inte lyfter aktiemarknaden men denna gång infann sig
optimismen då recessionsrädslan bland investerare gradvis minskade. Med detta i bagaget präglades starten av 2020 generellt sett av
stretchade sentimentsindikatorer och relativt höga aktievärderingar.

… och till slut knäcktes optimismen då Corona snabb spred sig
utanför Kina

Trots det fanns det anledning till långsiktig optimism. Många av
de makroindikatorer som var mest nedtryckta under föregående
år fortsatte upp i början av 2020 samtidigt som rapportsäsongen,
i vanlig ordning, var stödjande. Med stöd av detta fortsatte aktiemarknaden upp trots ansträngt sentiment, hög värdering och
utbrottet av corona. Redan i januari varnade vi dock för en förhöjd
risk för en kortsiktig korrigering. Vi såg inte i det läget vad nästa
positiva katalysator för marknaden skulle vara. Vid utbrottet av
coronaviruset visade sig aktiemarknaden vara förvånansvärt stark
under en tid men sen slog riskaversionen till med full kraft och vi fick
den snabbaste nedgången någonsin på många marknader. Storleken på rörelsen är inte på något sätt unik utan det som stack ut var
snabbheten i den. När virusspridningen gick utanför Kinas gränser
och rapporteringen av nya fall i land efter land eskalerade blev aktienedgången brutal och de dagliga svängningarna stora. Det råder hur
som helst ingenttvivel om att förutsättningarna för 2020 snabbt
och dramatiskt nu har förändrats. Osäkerheten är exceptionell och
det föranleder oss att neutralisera aktievikten då värderingsnedgången är långt ifrån tillräcklig för att prova bottenfiske.

Exceptionell osäkerhet =>
neutraliserad aktievikt

Värdering – globalt P/E 12 månader framåt (konsensus)
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6

AKTIER

Makroprognoser och vinstestimat
ger ingen som helst vägledning…

Att många makrosiffror kommer vara svaga och svårtolkade är
uppenbart. Lägg därtill en uppsjö av kommande vinstvarningar. Att
försöka uppskatta effekten på global tillväxt är en omöjlighet även
om det är en viktig del av makroanalytikernas arbetsuppgifter. Det
kommer ta lång tid innan vi vet var den verkliga effekten blev och
aktiemarknaden kommer sannolikt ha svängt en hel del innan dess.
Förväntad vinsttillväxt (konsensus) under stor osäkerhet
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Källa: Swedbank, FactSet

… situationen på aktiemarknaden
har blivit binär…

Vi har en näst intill binär situation på aktiemarknaden att ta ställning
till, där den fortsatta spridningen av coronaviruset sannolikt blir helt
avgörande. I det korta perspektivet är osäkerheten mycket stor och
aktiemarknaderna kommer med största sannolikhet förbli slagiga,
åtminstone fram tills det sker någon form av brytpunkt gällande nya
insjuknande och andra spridningsindikatorer. I Kina har antalet smittade mer än halverats från 58 000 (18 februari) till 18 000 (8 mars)
men utanför landets gränser fortsätter antalet smittade att stiga
och viruset har nu bekräftats i över 80 länder. Det är denna negativa utveckling som i ett första skede sannolikt måste brytas för att
möjliggöra återskapandet av ett lugn på marknaden. Först därefter
kommer de underliggande ekonomiska förutsättningarna åter börja
spela roll. Hittills har marknaden reagerat med blandat utfall på nyheter kring räntesänkningar och andra typer av stimulansåtgärder.
Dessa åtgärder kommer säkerligen få effekt på den realekonomiska
utvecklingen längre fram men vi tror inte det kommer avgöra aktiemarknadens närliggande öde.

… vi neutraliserar och avvaktar
utvecklingen av spridningen

Innan virusutbrottet såg vi en hygglig global ekonomi som växer
måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt,
samtidigt som vinsttillväxten kommer tillbaka. Det var i grunden bra
förutsättningar för en fortsatt positiv vy på aktiemarknaden trots
en något hög absolut värdering. Gäller då fortfarande dessa förutsättningar i grunden? Det är just det som ingen i nuläget vet och det
är därför vi neutraliserar aktieallokeringen. Vi tar ett steg tillbaka,
avvaktar spridningsutvecklingen och är beredda att återigen ta en
aktiv position då utvecklingen ter sig något mer rimlig att uppskatta.
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RÄNTOR

Neutral (Undervikt)

Räntor – coronastimulus i korten
◊
◊
◊

Global räntekollaps…
… Fed styr skeppet mot lägre räntor
Vi ökar vår vikt i räntepapper

Globala marknadsräntor har
kollapsat

Oron på räntemarknaden har återigen ökat. Den stabilisering som vi
såg under den sista perioden av det föregående året har i år tagit en
helt ny inriktning. Oron på marknaden har eskalerat och räntorna har
fallit kraftigt igen till nya lägsta nivåer. De globala marknadsräntorna har fallit mellan 50–100 punkter sedan i början av december och
mest i USA. Den amerikanska 10-årigen noteras nu på den lägsta
nivån någonsin på cirka 0,5%.
Ränteutveckling 10-årig statsränta

Källa: Swedbank, Macrobond, Bloomberg

Räntemarknaden har enbart
styrts av Corona-oron…

…och har prisat in större oro hela
tiden

Centralbankerna har börjat agera
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Den underliggande ekonomiska utvecklingen har efter årsskiftet
varit av underordnad vikt eftersom den globala oron kring spridningen av Corona-viruset har styrt de globala finansiella marknaderna.
Globala långräntor började falla samtidigt som oron spreds sig på
råvaru- och tillväxtmarknaderna. Detta eskalerade sedan när viruset
började sprida sig i Italien, vilket i sin tur även påverkade de globala
aktiemarknaderna och allmän flykt till säkra tillgångar har dominerat
marknaden. Därefter har räntemarknaden fortsatt att falla och omfattningen på rörelsen på räntemarknaden har till synes varit mycket
större än den på aktiemarknaden.
Det kraftiga räntefallet har även föranlett till att centralbankerna,
läs Fed, agerat. Som en säkerhetsåtgärd sänkte Fed räntan med 50
punkter förra veckan. Detta får ses som en ytterst ovanlig sänkning då den dels infördes mellan ordinariemöten och dels var större
i storleken än Fed traditionsenligt ändrat räntan med. Senaste Fed
ändrade räntan med en sådan magnitud var under finanskrisen 2008.
Bakom sänkningen angavs oron över Corona-virusets effekt i den
globala ekonomin.

RÄNTOR

Nedgången på räntemarknaden större än på aktiemarknaden
(S&P index och USA 10-årsränta indexerat 2020-01-01)

Källa: Swedbank, Macrobond, Bloomberg

Marknaden tror på flera
sänkningar…

…men även på andra stimulanser

Räntorna pressade men osäkerheten stor…

…vi neutraliserar vår kreditallokering

Marknaden fortsätter att prisa in kraftiga sänkningar från Fed
genom att handla ned både de korta och långa räntorna. Förutom
de penningpolitiska förväntningar som de sjunkande korta räntorna
replikerar, innebär även en kontinuerligt flackande (inverterad) avkastningskurva, till följd av sjunkande långa räntor, press på Fed att
agera. Flera sänkningar kan förväntas att komma framöver eftersom
Fed vill undvika stramare finansiella förhållanden i ekonomin.
Räntemarknadens rörelser kan tolkas som att ytterligare stimulanser förväntas rent generellt. För Riksbanken och ECB:s del ser det
mer sannolikt att ytterligare stimulanser för att dämpa Corona-effekten borde komma från det finanspolitiska hållet. Riksbanken
höjde som väntat räntan i december som motiveras med andra faktorer än den rådande ekonomiska utvecklingen. Tröskeln att sänkan
räntan igen är hög, ECB kan i sin tur ge nya mer förmånligare lån till
de drabbade företagen i brist på finanspolitiska åtgärder. Varken ECB
eller Riksbanken har signalerat några nya penningpolitiska stimulanser men marknadsprissättningen fortsätter att indikera tro om än
lägre styrräntor.
Utsikterna för lägre räntor och även nya räntebottnar har återigen
ökat. Förväntningar på ökad centralbanksagerande samt fortsatt
oro kring risktillgångar pressar ned räntorna. Osäkerheten på den
globala räntemarknaden är samtidigt stor och rekyler från kraftiga räntefall är även mycket sannolikt. Vi neutraliserar vår tidigare
undervikt i svenska räntor och behåller vår neutrala vy på ränterisk
(durationen).
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KREDITER

Neutral (Övervikt)

Krediter – på hal is
◊
◊
◊

Kreditspreadar har fått sig en rejäl törn…
…i den globala oron
Vi förhåller oss selektiva med kvalitet och avvaktar

Kreditspreadar har stigit...

…och High Yield har utvecklats
sämst

Utvecklingen på kreditmarknaden har sedan föregående Investeringsstrategi gått hand i hand med den övriga utvecklingen på de
finansiella marknaderna. Kreditspreadar (ränteskillnad mellan företagsobligationer och statsobligationer) har vidgats kraftigt under
den turbulenta perioden på börsen. Följaktligen har kreditspreadar
för High Yield (företagsobligationer med sämre kreditbetyg) gått
isär mycket mer än för Investment Grade (företagsobligationer
med bättre kreditbetyg). Vi har sett en extremt snabb rörelse där
HY-spreadar under en kort period nått nivåer i paritet med dem från
2016. Avkastningen har främst sjunkit inom High Yield-sektorn där
både fallande energipriser och lägre kreditkvalitet oroat marknaden.
Totalavkastning krediter

Källa: Swedbank, Bloomberg

Corona-viruset ställer konjunkturcykeln på sin spets

Det viktigaste är selektivitet
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Förra årets positiva konjunktursignaler fick kreditspreadar att snäva
ihop i inledningen av året. Låga räntor bidrog till lätta finansiella
förhållanden och höll konkursrisken låg. Även tillverkningsindustrin
började visa på förbättring. Coronaviruset har dock nu ställt allt på
sin spets. De ekonomiska effekterna är i dagsläget svåra att bedöma
men en tydlig påverkan kommer att ses inom många sektorer, så som
service-, transport -, turism- och inte minst energisektorn, på grund
av lägre aktivitet. Även tillverkningsindustrin, till exempel bilindustrin, kommer att påverkas till följd av utbudsstörningar på grund av
brutna leverantörskedjor. För företagsobligationsmarknaden innebär
det därmed mycket större krav på selektivitet på sektornivån. Framför allt också på grund av den redan höga skuldsättningen som vi har i
dag, främst inom den nedre delen av Investment Grade-kategorin.

KREDITER

Lägre aktivitet och utbudsstörningar

Konkursrisken avgörande och
riskerar att stiga…

…men kan motverkas av ekonomiska stimulanser

Vi neutraliserar i avvaktan på
stabilisering

Den avgörande parametern för kreditmarknaden är konkursrisken.
Konkursrisken styrs mångt och mycket av makroekonomisk utveckling dvs konjunktur- och kreditcykel. Svagare ekonomisk aktivitet
och stramare finansiella förhållanden försämrar bolagens finansiella
styrka och därmed finansieringsmöjligheter. Detta betyder, allt
annat lika, vidare kreditspreadar. Kommer coronaviruset då att leda
till en försämrad makroekonomisk situation och försämra bolagens möjligheter att finansiera sig? Kortsiktigt är det klart att den
ekonomiska aktiviteten kommer att bli lägre. Den globala ekonomin
kommer att påverkas både av lägre efterfrågan samt utbudsstörningar. Detta blir kännbart framför allt inom vissa sektorer, bland
internationella företag som förlitar sig på produktion i Kina men
även för små bolag som har svårare att ställa om sina försörjningskedjor. Vissa geografiska regioner kommer att vara mer drabbade
än andra. Utgångsläget på företagsobligationsmarknaden har varit
hög värdering och hög skuldsättning. Stigande oro inom vissa sektorer kan naturligtvis påverka även andra sektorer och konkursrisken
bör rimligtvis stiga.
På medellång- och lång sikt är det avgörande hur snabbt ekonomin
återhämtar sig och vilka stimulansåtgärder som kommer att sjösättas. Centralbankerna i världen har redan agerat och räntesänkningen
från USA var en kraftåtgärd som kan likställas med åtgärder under
finanskrisen. Centralbanksagerande visar på att riskbilden är tydligt
asymmetrisk där nedsidesrisken dominerar till följd av den krympande kapaciteten hos centralbankerna till nya stimulanser. Detta
innebär att viljan är stark för att göra allt för att hindra en recession
och påskynda återhämtningen. Om detta kommer att räcka till är
för tidigt att svara på. En långdragen effekt på ekonomin med tydlig
påverkan på arbetsmarknad och handel kommer att försvåra återhämtningen och i värsta fall leda till en recession.
Eftersom situationen är ytterst osäker i dagsläget är det för tidigt
att säga om den globala ekonomin klarar sig från en recession. Om
den gör det kan dessa kraftiga rörelser på kreditmarknaderna ses
som ett ypperligt köptillfälle. Om den inte gör det är nedsidesriskerna ännu större på grund av risk för ännu vidare spreadar. Det enda
vi förmodar är säkert är att ränteläget kommer att vara än mer
pressat. Vi väljer att ta ned vår övervikt i krediter till en neutral vikt
samt neutralisera vår position risktillgångar i High Yield, i linje med
övriga risktillgångar.
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TEMA

Tema: hälsovårdsaktier
Jakten på ett verksamt preparat mot coronaviruset sätter nu extra fokus på den
globala läkemedels- och medicinteknikindustrin. Som alltid i samband med den
här typen av utbrott närs förhoppningar om att kunna identifiera bolag med
effektiva produkter för lansering i närtid. För det stora flertalet placerare är det
här ingen rationell strategi. Vi tycker däremot att de långsiktiga och strukturella
argumenten för en betydande aktieexponering mot hälsovårdssektorn är många
och övertygande.

Tredje tyngsta sektorn globalt

Hälsovårdssektorns position på aktiemarknaden
I ett globalt index (MSCI All Countries), svarar hälsovårdssektorn för
cirka 12 procent, och är efter IT och finanssektorerna den tyngsta.
Det är framförallt på världens utvecklade marknader som hälsovårdssektorn är stor. I MSCI’s tillväxtmarknadsindex däremot utgör
den bara knappt tre procent. Bidraget från de amerikanska och
europeiska marknaderna lyfter andelen i ett globalt index. Cirka 14
procent av MSCI USA, respektive Europa, utgörs av aktier i hälsovårdssektorn, som väger näst tyngst i båda regionerna.
Global hälsovårdssektor, industrivikter
(MSCI World All Countries)
6,6%
13,6%

44,2%
Läkemedel
Hälsovårdsutrustning
Hälsovårdstjänster

13,7%

Bioteknik
Övrigt

21,9%
Källa: Swedbank, MSCI

Fin kursutveckling under pågående konjunkturcykel
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Den goda kursutvecklingen under den pågående, elva år långa aktiemarknadscykeln, har starkt bidragit till sektorns relativa storlek.
Inom hälsovårdssektorn är det framförallt aktier inom tjänster,
utrustning-, och bioteknik som haft en fin kursutveckling, medan
traditionella läkemedelsindustriaktier har gått upp mer måttligt.

TEMA

Trots stora defensiva inslag har hälsovårdssektorn däremot inte
undgått ett betydande nedställ under den senaste turbulensen.
Sektorn träffas ju också, liksom de flesta andra, av utbudsproblem
relaterade till virusoron.
Global hälsovårdssektor, kursutveckling jämfört med
Världsindex (MSCI World)

Källa: Swedbank, Bloomberg

Svårt att se vad som ska stoppa
sektorns långsiktiga tillväxt

Demografisk draghjälp

Tillväxtsektor
Globala hälsovårdskostnader ökar sedan länge snabbare än ekonomisk tillväxt i världen, under seklet hittills med 3,9 procent per
år, jämfört med en årlig ekonomisk tillväxt på 3 procent, allt i reala
termer. 2017 svarade hälsovårdskostnader för cirka 10 procent
av global BNP. Kostnadsökningen har varit särskilt snabb i länder
med låg eller medelhög ekonomisk utveckling. Fortfarande svarar
naturligtvis den rika delen av världen för merparten av de globala
hälsovårdsutgifterna, totalt, per invånare och som andel av respektive lands ekonomi. Kostnadsuttaget för invånare i höginkomstländer
var 2017 mer än 70 gånger större än för invånare i låginkomstländer.
Det är framförallt den statliga delen av hälsovårdskostnaderna som
svarar för en mycket högre relativ andel i rikare länder (WHO).
Trenden mot ökade hälsovårdskostnader kommer att fortsätta. Trots
fortsatt effektivisering, en större andel förskrivning av billigare
generiska läkemedel etc, räknar OECD med en årlig ökning av hälsovårdskostnaderna på 2,7% per år fram till 2030. Jämfört med en del
andra liknande prognoser, är det ett försiktigt antagande. Den globala demografiutvecklingen har länge pekat mot ökade läkemedelsförskrivningar och investeringar i avancerad medicinteknisk utrustning.
Fler människor, och en större andel av dem i hög ålder, innebär krav
på mer och bättre vård, under längre tid. Stora behandlingsområden
som hjärnans sjukdomar, cancer, andningsorgan, hjärta/kärl, diabetes

13

TEMA

etc. kommer att finnas kvar. Alltmedan sådana som idag är mindre
framträdande ökar i betydelse. Behandlingsmetoder som till exempel
gen- och cellterapi, mer användande av robotar etc. vinner insteg.
Ekonomiskt välstånd når fler människor, och behandlingar och förskrivningar av läkemedel får ökad geografisk spridning.

Politiskt påpassad sektor

Ökat fokus på sektorn inför höstens val i USA

Politisk påverkan
Sjukvården svarar för en stor del av utgifterna i de flesta utvecklade
länder. Staten står för merparten och för en allt större del av kostnaden. Den årliga ökningstakten av kostnadsuttag per capita har
visserligen successivt minskat, men ambitionen från politiker och
administratörer att ytterligare effektivisera och dämpa kostnadsbelastningen kvarstår. Skärpt konkurrens är ett av verktygen. Den får
företagen i sektorn fortsatt leva med. Det gäller inte minst i USA där
sjukvårdskostnaderna i förhållande till ekonomins storlek är högre
än i andra utvecklade länder. Detta trots att generiska läkemedel
under lång tid ökat i andel och under 2018 svarade för 90 procent av
förskrivna volymer. Vi kan räkna med att debatten i USA tar ytterligare fart inför höstens presidentval. Demokraternas huvudkandidater
just nu är Bernie Sanders och Joe Biden, där Sanders har en uttalad
ambition att sänka de höga amerikanska priserna på patentskyddade
läkemedel.
Hållbarhet
Undantag saknas inte, men generellt är hälsovårdssektorn, jämfört
med andra sektorer, relativt okontroversiell ur hållbarhetssynpunkt,
till exempel avseende miljöpåverkan. Den träffas, trots det, inte sällan av kritik vad gäller till exempel produktsäkerhet, marknadsföring
och prissättning.
Våra rekommendationer
För exponering mot ovanstående mestadels attraktiva och strukturella trender rekommenderar vi de båda globala sektorfonderna
Swedbank Robur Medica, respektive JP Morgan Global Healthcare.
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USA

Neutral (Neutral)

USA – låg visibilitet
◊
◊
◊

Amerikanska vinstutsikter bedöms konkurrenskraftiga…
…men sikten starkt skymd
Makroekonomi och valår ger stöd

Volatil start på året

New York-börsen har, liksom de flesta andra marknader, haft en
minst sagt skakig utveckling under årets inledning. Dagsrörelserna
har periodvis varit historiskt stora, i spåren av den globala virusoron.
Från vår decemberstrategi är avkastningen i lokal valuta och i kronor
negativ, i stort i linje med ett världsindex. Ledande IT och internetaktier har under perioden sedan december haft en förhållandevis
bättre kursutveckling. Innan virusoron tilltog drev de New York-börsen till nya höjder.

Vi behåller en neutral rekommendation

Vi minskade rekommendationen för USA till neutral i december.
Bättre globala konjunktursignaler och minskad handelspolitisk
spänning bidrog till större riskaptit, en miljö vi bedömde skulle gynna
den förhållandevis defensiva amerikanska marknaden mindre. Sedan
dess, framförallt sedan februari, har virusoron tillkommit och skapat
osäkerhet kring global konjunktur och bolagsvinster. Det dröjer ytterligare flera veckor innan vi har möjlighet att överblicka påverkan
på försäljning och vinster. Vi är i grunden positiva till global ekonomi
och handel framöver, men också väl medvetna om osäkerheten kring
framförallt första kvartalets vinster. Amerikanska bolag, med stor
inhemsk avsättning, kan klara sig förhållandevis väl i den här miljön.
Som vi skriver om i vårt tematiska avsnitt i den här strategin, har den
amerikanska marknaden också ett stort inslag av aktier i hälsovårdssektorn, som vi bedömer har fortsatt goda utsikter att utvecklas
väl. Samtidigt är värderingarna i USA fortfarande högre än i andra
regioner, även om de inte längre är utmanande relativt historiken. I
en osäker global miljö väljer vi att behålla en neutral taktisk rekommendation i USA.

Stabil makromiljö
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Amerikansk ekonomi är i imponerande god balans, och som vi ser
det i bättre skick än i andra regioner av vårt investeringsuniversum.
Trots att konjunkturcykeln enligt de flesta bedömningar är i ett sent
skede, syns inga stora sprickor i fundamentet. Vi är ändå väl medvetna om sannolika bakslag under det första kvartalet, vi får räkna med
åtminstone kortsiktig påverkan från coronaviruset. För att möta en
sådan, har diverse stimulanser förutskickats och Fed har överraskat
oss med en räntesänkning innan ordinarie möte den 18/3. Ytterligare sänkningar är att vänta. Det är däremot inte uppenbart att traditionell penningpolitik får någon stor realekonomisk effekt den här
gången, då problemet till stor del utgörs av en ekonomisk utbudschock. Finanspolitiskt har USA begränsat utrymme att stimulera.

USA

Ännu ett bättre än väntat vinstkvartal

Amerikanska företag har fortsatt att rapportera bättre vinster än
väntat för det fjärde kvartalet 2019. Även om vinstförväntningarna
successivt reviderades ned under förra året, blev slutfacit för helåret
en uppgång på någon procent. Detta trots en utmanande jämförelse
med skattedopade siffror för 2018 och trots en hel del konjunkturoro, tulldiskussioner med mera, under 2019. Vi har hittills under det
första kvartalet fått flera sänkta prognoser relaterade till coronaviruset; Apple, Microsoft och Mastercard däribland. Analytikerna har
också under de senaste veckorna fortsatt att sänka prognoserna
för det första kvartalet, förväntningarna är nu i princip oförändrade
vinster från motsvarande kvartal ifjol. Många bolag signalerar också
osäkerhet och säger sig ännu sakna överblick över effekten från virusoron. Det är därför sannolikt att många successivt tvingas sänka
prognosen för innevarande kvartal. Amerikanska IT-bolag, som är de
med högst avsättning i Kina, blir viktiga att följa.

Vinster på väg att bottna

Då rapporterna för det fjärde kvartalet har fortsatt att överraska
positivt, och då jämförelsen med historiken blir lite enklare i år, ser vi,
trots osäkerheten, relativt positivt på kommande perioder. Vinststagnationen under 2019 har påverkats av ett utmanande starkt
2018, delvis uppblåst av bolagsskattesänkningen. Jämförelsen
blir nu lättare och vi bedömer att vinsterna under 2020 utvecklas
hyggligt. Värderingarna i USA är 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

Vi har kommit en bit in i primärvalscirkusen. Demokraternas huvudkandidater har börjat utkristalliseras. Spekulationer om vem som blir
deras kandidat, och naturligtvis slutlig valutgång, kommer hursomhelst att ge avtryck på aktiemarknaden, bland annat genom en del
rotation mellan sektorer. Den senaste utvecklingen under primärvalen, där Joe Biden har stärkt sin position, har tagits emot väl. Vi
ser, allt annat lika, valen i höst som en positivt pådrivande faktor på
aktiemarknadsutvecklingen i USA.
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EUROPA

Neutral (Neutral)

Europa – har inte utvecklingen i egna händer
◊
◊
◊

Liksom samtliga regioner under coronapåverkan
Men eventuellt närmast ett större utbrott
Kommer ECB kunna ge tillräckligt stöd

Coronaviruset sätter tonen och
avgör den närmaste framtiden för
europeisk aktiemarknad och såhär
långt har ECB legat lågt…

I analysarbete ingår det alltid ett mått av osäkerhet och ett antal
faktorer som kan utvecklas i olika riktningar. Men denna gång är den
mest avgörande faktorn, coronaviruset, vilket innebär extremt låg visibilitet. Något som innebär att analysen till viss del blir en ”enfaktoranalys” där utfallet är extremt svårbedömt. Europa är i skrivande stund
den region som verkar vara närmast att råka ut för ett större utbrott
av coronaviruset. I norra Italien har orter isolerats och flera flygbolag
har under de kommande veckorna valt att inte flyga till närliggande
städer. Det slår hårt mot turismen och italienska myndigheter har
redan lanserat ett första stödprogram om skattelättnader för företag
och hälsovården på 3,6 miljarder euro, motsvarande 0,2 procent av
BNP. Turismen i Italien står för ca 12 procent av BNP. Sannolikt kommer detta inte att vara det sista stödprogrammet för den europeiska
ekonomin och då osäkerheten är så stor väljer vi att fortsatt ha en
neutralvikt för Europa den närmaste tiden. ECB har såhär långt legat
lågt med att agera men följer såklart utvecklingen noga och vid ett
ytterligare försämrat läge kommer de sannolikt att agera.
Överraskningsindex

Källa: Swedbank,Macrobond

I december däremot höjdes den europeiska aktievikten till en neutralvikt från tidigare undervikt. Anledningarna var flera men en av
de tyngre var delvis positiva konjunktursignaler tillsammans med en
europeisk banksektor som visade tecken på att inte må fullt lika illa
som under senare år. Likaså var förväntningarna på den så viktiga
europeiska fordonsindustrin extremt låga vilket kunde ge någon form
utav möjlighet till att överraska positivt.
…och de gröna skotten har kommit
av sig och pressen på bankaktier
är återigen hög…
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Statistiken för den europeiska konjunkturen överraskade generellt
positivt under december och januari, och de gröna skotten vi sökte
blev allt tydligare. Något som till viss del dock kommit av sig under de

EUROPA

senaste veckorna och som kommer att helt hamna i bakvattnet av
utvecklingen kring coronaviruset. Flera prognosmakare har valt att
skruva ner tillväxtprognoserna för den europeiska ekonomin något
men samtliga förtydligar också att osäkerheten är fortsatt väldigt
stor. Något som också kommit att sätta press på den för europeisk
aktiemarknad så viktiga banksektorn som befinner sig på indexnivåer
som sågs under finanskrisen.
Europeisk börs och bankindex

Källa: Swedbank,Macrobond

Många vinstnedjusteringar att
vänta även i Europa…

Det är inte bara BNP-prognoser som kommer att justeras ner utan
samma sak kommer att ske med analytikernas vinstprognoser
under den kommande perioden. För många bolag kommer det första
kvartalet att ses som ett förlorat kvartal och det får ses som allmänt
känt att många vinstprognoser ligger för högt. Vanligtvis är nedjusterade prognoser något som tynger marknaden men även i detta
fallet kommer coronautvecklingen att sätta agendan. Om tecken
kommer att spridningen ser ut att vara under kontroll kommer marknaden med största sannolikhet att orka se igenom det. Så att se
tydligt stigande börser, detta till trots, ser vi inte som osannolik alls.
Rapporterad vs förväntad vinsttillväxt
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… vilket kommer att påverka
värderingen

Vinstprognoserna har redan börjat justeras ner och enligt den senaste sammanställningen förväntas vinsterna öka med 6,1 procent. Något som resulterar i ett framåtblickande P/E-tal för MSCI om 13,1 sett
till väntade vinster. Detta är något högre än det historiska snittet på
12,8 men i relation till USA är det en rabatt om 17 procent vilket man
får gå tillbaka till Eurokrisen för att se samma nivå.
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SVERIGE

Neutral (Neutral)

Sverige – räkna med fortsatta svängningar
◊
◊
◊

Utvecklingen avhängd det globala risksentimentet…
… men ingen direkt relativ nackdel för Sverige
Neutral vikt kvarstår

Sverige fick stöd av minskad
recessionsrädsla…

I takt med att recessionsrädslan gradvis minskade under andra
halvan av 2019 gick den svenska aktiemarknaden allt bättre. Med en
stor andel konjunkturkänsliga bolag drog Sverige nytta av stabiliseringen av många nedtryckta makroindikatorer och en ökad optimism
kring ett stundande fas 1-avtal mellan USA och Kina. Sverige hade
under perioder varit mer nedtryckt än många andra marknader och
avslutade därför året starkare än de flesta andra. Det extra värderingsstödet för Sverige jämfört med andra marknader stängdes
gradvis och vi neutraliserade vår övervikt då vi inte såg potential för
fortsatt övervikt.
Svensk börs- och vinstutveckling
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Förväntade vinster
Källa: Swedbank, Factset
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… och stryk i rådande exception
ella osäkerhet

I rådande exceptionella osäkerhet är den svenska aktiemarknaden
återigen utsatt för hårt tryck, om något kanske lite extra hårt med
tanke på den konjunkturkänsliga profilen och den egna valutan. Vi
väljer trots det att behålla vår neutrala vikt. Går vi tillbaka till slutet
av 2018 var det uppenbart att Sverige var väldigt nedtryckt på
grund av rädsla för konjunkturutvecklingen. Denna rädsla visade sig
dock vara överdriven och marknaden utvecklades därefter mycket
bra, där börsen också steg betydligt kraftigare än vinstutvecklingen
i bolagen. Efter den börsnedgång som nu skett är detta gap mellan
prisutveckling och förväntade vinster stängt. Vinstutvecklingen
framöver är dock osäkrare än någonsin, men i ett relativt perspektiv
sticker i nuläget inte de övergripande riskerna för Sverige ut jämfört
med andra marknader, anser vi.

Marknadsbredden såg ut att
stärkas…

Innan utbrottet av coronaviruset började vi se ett bredare stöd för
optimism för den svenska marknaden, med potential för uppgångar i
flera sektorer. Detta innebär att uppgången inte blir lika beroende av

SVERIGE

… men i närtid finns det inte mycket att hänga upp optimismen på…

… då effekten på vinsterna är
omöjlig att uppskatta

de klassiskt konjunkturkänsliga sektorerna verkstad och basindustri.
På sektorbasis såg det något ljusare ut för den relativt indextunga
banksektorn samtidigt som både Ericsson och H&M såg mer intressanta ut. Med det sagt, är den specifika aktieanalysens påverkan på
den närliggande utvecklingen sannolikt mycket begränsad givet den
nuvarande situationen.
Den svenska aktiemarknaden styrs normalt sett av det övergripande
risksentimentet på de globala finansmarknaderna och det är ingen
skillnad denna gång. 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 andra marknader. Av denna anledning kan Sverige
kortsiktigt vara mer utsatt för säljflöden än vissa andra marknader.
Samtidigt är vi av uppfattningen att många av de svenska bolagen
är i mycket gott skick och de har gång efter gång uppvisat en stark
förmåga att hantera nedgångar i efterfrågan med till stor del bibehållen lönsamhet. Denna gång är det dock uppenbart att det kommer
att komma en strid ström av vinstvarningar relaterat till svagare
efterfrågan och störda leveranskedjor. Det kommer naturligtvis
att påverka utvecklingen även om det inte kommer att komma som
någon blixt från klar himmel.
Det är dock i nuläget för tidigt att försöka uppskatta effekten på
vinsterna men det som är säkert är att rådande förväntningar är för
höga. Det som också är uppenbart är att gapet mellan den förväntade
direktavkastningen på Stockholmsbörsen och en tioårig ränta återigen skjutit i höjden, då både aktiemarknaden och långräntorna har
fallit kraftigt. Blir effekten av coronaviruset mer av ett kraftigt hack
i kurvan än en strukturell förändring av de mer långsiktiga tillväxtutsikterna talar det för att vi återigen, om än en bit fram i tiden, kommer
få stöd för kapitalflöden från räntemarknaden till aktiemarknaden. I
ett sådant läge kommer återigen bolagens kvalitet och höga lönsamhet stå i fokus. Har vi då dessutom den bredd vi skriver om ovan på
plats finns det anledning att ligga kvar med en neutral vikt för den
svenska marknaden trots rådande exceptionella osäkerhet.
Direktavkastning och tioårig ränta
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JAPAN

Neutral (Neutral)

Japan – fortsatt tomgång
◊
◊
◊

Svag inhemsk efterfrågan, extern draghjälp uteblir
Vinstutveckling övertygar dåligt
Vi förblir neutrala

Iskall börsvinter i Tokyo

Tokyobörsen har utvecklats svagt sedan vår decemberstrategi.
Utländska placerare som under en period förra hösten återvände till
den japanska marknaden, har åter varit säljare. Den japanska valutan
har som ofta i en stökig global omgivning, stärkts en del. Avkastningen i svenska kronor under perioden är ändå klart under den för
ett globalt index.

Värderingar inte ännu tillräckligt
argument för köp

Vi neutraliserade den rekommenderade portföljvikten i Japan i samband med vår decemberstrategi. Tokyobörsen är mycket beroende
av global aktivitet. Vi såg och ser fortfarande tecken på att global
ekonomi och handel är på väg att återhämtas, det bidrog till en lite
mer konstruktiv syn på den japanska marknaden. Samtidigt som
tulldispyten, för stunden, har hamnat lite i skymundan, har sedan
dess virusoron tagit all uppmärksamhet. Japan ligger i Kinas närområde, och Kina är Japans mest betydande handelspartner. Japan
berörs därför förhållandevis mycket, direkt och indirekt, av coronaviruset. Tokyobörsen reagerar också ofta i vanliga fall med lite större
rörelser än andra handelsplatser när den globala miljön förändras.
Utländska placerare har åter varit nettosäljare, de sista veckorna
i hög omfattning. Japanska privatplacerare och bolagen själva, via
återköp, har varit nettoköpare. Trots försiktiga värderingar saknar
vi tillräckliga argument för att bli mer positiva, och vi behåller vår
neutrala rekommendation för Japan.

Utländsk turism faller ihop

Kineser dominerar global turism. Deras besök i Japan har ökat markant under flera år och deras konsumtion där är idag mycket mer
betydande än under tidigare epidemiliknande utbrott. Bortfallet
av konsumtion, inte bara från Kina, utan också från stora delar av
övriga närområdet, Korea, Taiwan etc. är därför ordentligt kännbart.
Speciellt då japanerna själva håller ovanligt hårt i plånboken, efter
momshöjningen i oktober. Förhoppningarna kring sommarens OS
i Tokyo har länge varit stora, knutna till allt från flera år av förberedande infrastrukturbyggnation, till positiv internationell uppmärksamhet och konsumtion under själva spelen. Dessutom som en
möjlig katalysator för ett mer positivt konsumtionsbeteende från
japanerna själva. Skulle spelen behöva ställas in, är det visserligen
ekonomiskt hanterbart, men självklart mycket negativt framförallt
för konsumtions- och servicesberoende sektorer, där inslaget av turism är stort. Den olympiska kommittén har förutskickat ett besked
om Tokyospelens öde i slutet av maj.

Tokyo OS hotat
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JAPAN

Klen rapportperiod

Rapportsäsongen för kvartalet, till och med december, är avklarad.
Utfallet är, liksom för kvartalen innan, tämligen svagt, framförallt för
tillverkningssektorn som pressas av vikande global efterfrågan. Utvecklingen för kvartalet och för kalenderåret 2019 är klart negativ
och under den på andra stora marknader. Förväntningarna på 2020
är mer positiva, men ändå jämförelsevis dämpade. Transparensen är
naturligtvis lägre än vanligt, för bolag och analytiker.
Vinsttillväxt Japan (förväntad konsensus) 2019-2021 (MSCI)
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Källa: Swedbank, Factset

Snart dags att sammanfatta
Abenomics

Shinzo Abe har nu varit Japans premiärminister längre än någon
tidigare. ”Abenomics”, där ett centralt inslag är kraftig penning- och
finanspolitisk stimulans, är inne på sitt åttonde år. Drygt två återstår sannolikt innan det är dags att sammanfatta. Det ekonomiska
utfallet så här långt är blandat. Tillväxten har under långa perioder
varit hygglig, med hjälp av global konjunktur. Konsumtions- och
investeringsviljan i Japan är ändå tvekande. I spåren av förra höstens
momshöjning och omfattande naturkatastrofer, var tillväxten under
det fjärde kvartalet kraftigt negativ. ”Teknisk recession”, två kvartal
i rad med negativ tillväxt kan inte uteslutas. Den vacklande ekonomin syns i flera indikatorer, bland annat centralbankens kvartalsvisa
näringslivsundersökning, Tankan. Vi förväntar oss olika typer av
ytterligare stimulans, också för att möta pågående virusoro, från
centralbanken (inklusive fortsatta ETF köp) och via finanspolitiken.
BNP Japan, kvartal, annualiserad

Källa: Swedbank, Macrobond

23

TILLVÄXTMARKNAD

Neutral (Neutral)

Tillväxtmarknader – för tidigt att bli positiv
◊
◊
◊

Vinstutsikter hyfsade, låg transparens
Intressanta nivåer för den långsiktige
Riskbild kvarstår

Lätt negativ avkastning sedan
december

Aktieutvecklingen i tillväxtmarknadsområdet är sedan vår decemberstrategi något negativ, lite bättre än ett globalt index, i lokal valuta
och i kronor. Trots allt negativt fokus på Kina, har den kinesiska marknaden, framförallt fastlandskinesiska aktier, bidragit mest positivt.
Alltmedan global riskaptit har svängt kraftigt under vintern, har flera
av regionens mer handelsberoende länder, bland annat Korea, utvecklats någorlunda stabilt.

Global turbulens missgynnar
Tillväxtmarknader

Vi neutraliserade vår rekommendation för Tillväxtmarknader i maj
2019, från en övervikt. Regionens aktiemarknader har sedan dess
gett en svagare utveckling än mer utvecklade marknader, i spåren
av negativt globalt nyhetsflöde, vad gäller Kina, handelsoro, en stark
dollar, vikande metallpriser, ett par ljumma rapportsäsonger, samt nu
också virusoron, etc. Vinsterna för 2019 utvecklades lätt negativt,
prognosen för innevarande år är en 15-procentig rekyl uppåt. Det
skulle i så fall vara bäst av regionerna i vårt universum. Det finns stor
anledning att ifrågasätta den officiella prognosen. Osäkerheten i
närtid är ordentlig, i spåren av virusepidemin. Samtidigt ser vi andra
väsentliga skäl att behålla en betydande exponering mot ökad global
aktivitet. Kina, som var först in i den pågående virusepidemin, kan
möjligen också stabiliseras förhållandevis tidigt. Vi bedömer alltjämt
att värderingarna på tillväxtmarknaderna är konkurrenskraftiga,
absolut och relativt. Argumenten utmynnar i en fortsatt neutral
portföljvikt.

Vi behåller en neutral vikt

Utökade stimulanser i stora delar
av tillväxtmarknadsområdet
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Den ekonomiska aktiviteten i Kina är naturligtvis drastiskt försvagad
under det första kvartalet. Det gäller både konsumtion och tillverkning. Inköpschefsindex för februari är historiskt lågt. Det förvånar
inte då stora delar av ekonomin står stilla. Perioden kring det kinesiska nyåret är ju också av vital betydelse för den kinesiska ekonomin.
Stimulanspolitiken, som redan tidigare var betydande, har utökats
och samtidigt blivit mer selektiv, med stöd åt speciellt utsatta sektorer och företag. Omfattande stimulanser genomförs i stora delar av
övriga regionen.

TILLVÄXTMARKNAD

Globala handelsvolymer på väg
att återhämtas under hösten, nya
utmaningar har tillkommit

Global handel visade en del tecken på att bottna under hösten, efter
en längre period av vikande utveckling, det gynnar naturligtvis, allt
annat lika, 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

Virusepidemin dominerar nu riskbilden i regionen, liksom i resten av
världen. Påverkan på bolagsvinster och ekonomisk tillväxt är stor
från och med februari, men går naturligtvis inte ännu att precisera.
Försök till jämförelse med tidigare liknande episoder blir inexakta.
Rapporterna för det första kvartalet däremot, blir en bra indikator på
försäljnings- och vinstpåverkan. För att marknaden ska stabiliseras
krävs sannolikt tecken på att smittan har nått någon typ av kulmen. Flera osäkerhetsfaktorer kvarstår sedan tidigare för Tillväxtmarknader. En stark dollar är fortsatt negativ för regionen. Så länge
den globala konjunkturutvecklingen är ifrågasatt, är dollarn en i
grunden gynnad valuta. Sannolika sänkningar från Fed framöver, kan
däremot möjligen gynna tillväxtmarknadsvalutorna, i spåren av en
dollarförsvagning. Råvarupriserna drabbas av den senaste oron, de
är fortsatt volatila och alltjämt en osäker variabel.
Aktier, valutor, metaller

Källa: Swedbank, Macrobond
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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.

