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Sverige: Neutral (neutral)
Stora konjunkturkänsliga inslag och en
liten valuta balanseras av starka
balansräkningar och flexibla bolag.

Trots att många av världens stora ekonomier mer eller mindre står stilla,
arbetslösheten ökat i rekordtakt och konkurserna stiger snabbt har framförallt
börsen återhämtat sig kraftigt den senaste månaden. Förklaringarna ligger i såväl
den snabba nedgången dessförinnan liksom de finans- och penningpolitiska
stimulanser som annonserats. Utvecklingen av coronavirusets smittspridning och
den realekonomiska utvecklingen har till viss del hamnat i baksätet. Samma
optimism syns dock inte i kreditmarknaden, där marknaden prissätter markant
stigande antal konkurser även om centralbankernas stimulanser och stödköp
minskat stressen. Aktie- och kreditmarknaden ser med andra ord olika på
framtiden, där den förstas optimism kan tänkas vara alltför positiv. Detta resulterar
i att vi tar upp krediter till övervikt, finansierat genom att undervikta aktier.
Vi ser en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind mot bakgrund av
den snabba börsuppgång vi sett den senaste tiden. Marknaden ser 2020 som ett
förlorat år och osäkerheten kring vinsttillväxten 2021 är fortsatt stor. För att
försvara rådande värdering behöver dock marknaden ha tillit till en kraftfull
återhämtning för att inte investerare återigen skall dra öronen åt sig, vilket i så fall
sannolikt skulle resultera i ny turbulens.
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Europa: Undervikt (neutral)
Europa tyngs bland annat av de mer
skuldsatta länderna där finanspolitisk
stimulans ännu inte är finansierad.
USA: Övervikt (neutral)
En hög andel bolag inom relativt stabila
globala segment, med förutsättningar
att upprätthålla försäljning och vinst
förhållandevis väl.
Japan: Neutral (neutral)
Omvärldsberoende, konjunkturkänslig
marknad, Svag inhemsk ekonomi.
Låga värderingar.

Aktier: Undervikt (neutral)
Osäkerheten förblir exceptionell och
då investerare redan är långt in i 2021
i sin prissättning rekommenderar vi en
liten undervikt.
Räntor: Neutral (neutral)
Vi ser en sidledes utveckling i räntorna
framöver och behåller neutral vikt
samtidigt som vi sänker durationen
något.
Krediter: Övervikt (neutral)
Vi ökar förräntningen i räntebenet
genom att öka kreditvikten jämt
fördelad mellan IG och HY.

Tillväxtmarknader: Neutral (neutral)
Omvärldsberoende. Svaga valutor och
råvarupriser. Attraktiva värderingar.
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Nuvarande vikt

Position

Över-/undervikt

Räntor

40%

Neutral

0%

Penningmarknad

15%

Neutral

0%

Obligationsmarknad

25%

Neutral

0%

Aktier

45%

Undervikt

-5%

Sverige

14%

Neutral

0%

Europa

6%

Undervikt

-3%

USA

12%

Övervikt

3%

Japan

4%

Neutral

0%

Tillväxtmarknad

9%

Neutral

0%

Krediter

15%

Övervikt

5%

Låg risk (Inv.grade)

7,5%

Neutral

0%

Hög risk (High yield)

7,5%

Neutral

0%
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Coronapandemin har tvingat fram ett ”digitalt språng”, då den sociala
distanseringen medfört att mängder av tjänster numera endast finns att tillgå
online. Medan många branscher erfar en av de värsta kriserna någonsin
sticker tekniksektorn ut som en av pandemins överlevare. Efterfrågan finns
där, vilket också återspeglas i börsutvecklingen. Ur ett större perspektiv har
tekniksektorns relativa andel av ett globalt världsindex fördubblats de
senaste fem åren och utgör nu en femtedel. En viktig anledning till sektorns
tillväxt är den goda kursutvecklingen, som över fem år varit hela 130%.
Mycket talar för branschen även framöver. Tekniksektorn driver den digitala
utvecklingen, av vilken vi än bara ser början. Nya produkter och tjänster
kommer att skapas, medan produktion av befintliga produkter och tjänster
effektiviseras. Branschen är dessutom avgörande för att hitta hållbara
lösningar för framtiden och många bolag bidrar således aktivt till en mer
hållbar utveckling.

Liksom på övriga globala marknader är osäkerheten i USA genomgripande
vad gäller makroekonomi och bolagsvinster inför de närmaste perioderna.
Stora delar av företagen på den amerikanska börsen är samtidigt
verksamma inom sektorer och drivs av faktorer som vi ser har goda
möjligheter att gynnas, trots en besvärlig miljö. En hög andel företag inom
globala tillväxtsegment; hälsovård, IT, digital media etc., bidrar till detta.
Detta är strukturellt intressanta delar av den globala ekonomin, som också är
förhållandevis defensiva i den extrema miljö vi upplever. De gynnas också
då konsumtionsmönstret förändras och mer av den sker från hemmet, via
digitala kanaler.

Källa: Bloomberg
© Swedbank
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Allokering

Utfallsrummet har sällan varit så stort som nu
och osäkerheten förblir exceptionell i närtid.
Samtidigt är investerare redan långt in i 2021 i
sin prissättning av aktier och givet det anser vi
att en liten undervikt inom tillgångsslaget är
befogad.

© Swedbank

Centralbankerna har en ambition att hålla
räntorna låga. De omfattande köpprogram som
de infört tillför enorma mängder av likviditet på
marknaden. På sikt förväntas dock utbudet av
statsobligationer öka. Vi behåller vår neutrala
allokering i svenska räntor men sänker
durationen något.

Kreditpremier har stigit på marknaderna i
coronaorons spår. Samtidigt tänjer
centralbankerna på sina gränser för att stötta
marknaden. De åtskilliga insatserna från
centralbankerna har fått kreditpremierna att
stabilisera sig men på en högre nivå än innan
coronakrisen. Vi ökar vår vikt i krediter.
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• Sällan, om någonsin, har utfallsrummet varit så stort som just
nu. Ekonomiska indikatorer är nere i källaren samtidigt som
massiva stimulanser skapar hopp om ett starkt ljus i tunneln.
• Den absoluta värderingen för 2020 är allt annat än attraktiv
men samtidigt inte särskilt relevant för utvecklingen i närtid.
När fokus skiftar från Corona kommer fortfarande TINA –
There Is No Alternative, vara ett tydligt stöd för aktier.
• På kort till medellång sikt förblir osäkerheten exceptionell och
då investerare redan är långt in i 2021 i sin prissättning av
aktiemarknaden anser vi att en liten undervikt är befogad.

© Swedbank
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De tidigare så ljusa förutsättningarna för
aktiemarknaden har förändrats på ett sätt som sällan
skådats. 2020 skulle bli året då vinsttillväxten skulle
komma tillbaka efter ha pausat under 2019 samtidigt
som räntorna såg ut att förbli låga och vissa av de
mest nedtryckta konjunkturbarometrarna hade åter
vänt uppåt. Så blev det inte. Coronapandemin
svepte in över världen och allt sattes på sin spets.
Förutsättningarna har totalt förändrats och
spelplanens utseende är allt annat än tydlig. Den
ekonomiska kollapsen är total i många avseenden
men även mängden stimulanser är också på en nivå
som aldrig tidigare skådats.

En svag ekonomi och en usel, till siffrorna sett,
rapportsäsong för det andra kvartalet kan säkerligen
investerare leva med så länge de ser ljuset i tunneln.
Vi ser också strimmor av ljus men samtidigt anser vi
att risken för en andra våg nedåt på aktiemarknaden
är för stor för att inte varna för den. Vi tar ner
aktievikten till en liten undervikt då vi ser en uppenbar
risk för extra turbulens under sommaren.

© Swedbank

Coronavirusets intåg på de finansiella marknaderna
bröt den positiva, och välgrundade, uppgången på
aktiemarknaden. Det fanns åsikter om att värderingen
var något hög i början av året, något som vi inte ansåg
vara tillräckligt för pessimism. Väldigt sällan är
värderingen ett argument för att generellt köpa eller
sälja aktier, det är andra drivkrafter som är avgörande
och värderingen blir då mest en grund för hur stor en
eventuell rörelse kommer att bli. Den höga värderingen
i början av året spädde med andra ord på kraften i
nedgången när den väl kom. Nu är dock åter
värderingen högre än vad den var då.
Vinstförväntningarna har kommit ner kraftigt
samtidigt som marknaden studsat tillbaka ungefär
halva nedgången.

Att vara investerad på aktiemarknaden över tid har
visat sig vara mycket lönsamt oavsett att det alltid är
förknippat med risk. I nuläget upplever världen en
väsentligt mycket större osäkerhet än normalt,
samtidigt som det går att måla upp ett scenario med
en tydlig V-återhämtning den dag det börjar ta fart.
Detta skapar en situation där utfallsrummet för den
medellånga tidshorisonten blir gigantiskt.

Framåtblickande globalt P/E - konsensus

Vinstförväntningar - konsensus

Centralbanker drev upp aktiemarknaden lång tid
efter finanskrisen, utan någon vinsttillväxt att prata
om. Effekten av annonserade stimulanser skall med
andra ord inte underskattas och kan vara det som får
marknaden att stiga å ena sidan. Å den andra, så
har vi en svag, mycket svag, period framför oss och
då skall inte nya bakslag utifrån en andra våg av
nyheter eller marknadspessimism uteslutas.
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• Centralbankerna har en ambition för låga räntor. De omfattande
köpprogram som centralbankerna infört tillför enorma mängder av
likviditet på marknaden och syftar till att hålla räntorna låga under
en lång period framöver
• Ökat finansieringsbehov skuggar likväl centralbanksköpen. På sikt
förväntas utbudet av duration att öka till följd av det omfattande
upplåningsbehovet som regeringen runt om i världen har.
• Vi ser framför oss en relativt sidledes utveckling i de svenska
statsräntorna på kort sikt. Vi behåller väljer att behålla vår neutrala
vikt i svenska statsräntor men sänker ränterisken (durationen)
något.

© Swedbank
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Coronakrisen har lämnat få marknader obemärkta.
Räntemarknaden minst. De omfattande köpprogram
som centralbankerna infört tillför enorma mängder av
likviditet på marknaden och syftar till att hålla
räntorna låga under en lång period framöver.
Centralbankerna agerar febrilt med att stabilisera
oron på räntemarknaderna samtidigt som de
ekonomiska effekterna fortfarande förblir i hög grad
osäkra. Detta lämnar oss i en större osäkerhet vad
gäller den kommande marknadsutvecklingen även
på räntemarknaden.

Vi ser framför oss en relativt sidledes utveckling i de
svenska statsräntorna på kort sikt. Nivåerna förblir
låga vilket innebär låg förräntning i ränteprodukter.
På sikt förväntas utbudet av duration att öka till följd
av det omfattande upplåningsbehovet som
regeringen, även runt om i världen, har. Detta
begränsar generellt nedsidan i ränteutvecklingen. Vi
behåller vår neutrala vikt i svenska statsräntor men
sänker ränterisken (durationen) något.
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Utvecklingen för de globala långräntorna har under
den senaste tiden stabiliserats. Efter initiala kraftiga
nedgångar i coronakrisens spår har långräntorna rört
sig i ett relativt snävt intervall. Drivkrafterna som styr
långräntorna nu är centralbankernas stödköp, den
kraftiga försämringen i den ekonomiska utvecklingen
med sjunkande inflationsförväntningar som följd
samt successivt förväntat ökat utbud av obligationer i
spåren av ökade statskulder.
De flesta centralbankernas styrräntor var redan låga
innan coronakrisen bröt ut. Fed sänkte styrräntan
med 1 procentenhet i mitten av mars och
korträntorna pressades generellt nedåt. Utvecklingen
under den senaste tiden har emellertid varit relativt
stabil och efter en initial brantning har lutningen på
de flesta avkastningskurvorna numera flackat något.

Det står klart för de flesta att omfattningen i den
ekonomiska skadan som coronkrisen lämnar efter
sig går till historien. Detta föranleder till en
förväntansbild om att efterfrågan bör stimuleras med
exceptionellt låga räntor en lång tid framöver i den
så kallade återhämtningsfasen. Riskbilden i denna
vy kan naturligtvis vara en situation som skulle
initiera ett oväntat upptryck i ränteutvecklingen. En
möjlig utlösare skulle kunna vara ett överraskande
inflationstryck orsakat av en oväntat snabb
återhämtning i efterfrågan parallellt med fortsatt
stora utbudsstörningar.
Centralbankernas tillgångar

Centralbankerna står redo att agera mer om det så
krävs. Till synes ser räntesänkningar mindre
sannolika ut med tanke på de redan låga
styrräntenivåerna. Fokus på centralbankslättnader
ligger därmed på de omfattande stödköpen av olika
typer
av
räntepapper.
Detta
innebär
att
penningpolitiken styrs mer nu via centralbankernas
balansräkningar än via räntepolitiken.
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• Högre kreditpremier på marknaderna i coronaorons spår.
Kreditspreadar steg kraftigt men framför allt hastigt under mars
månad.
• Centralbankerna tänjer på gränserna för att stötta. De åtskilliga
insatserna från centralbankerna har fått kreditpremierna att
stabilisera sig men på en högre nivå än innan coronakrisen
• Vi rekommenderar en ökad vikt i krediter i allokeringen, jämnt
fördelad mellan HY och IG och föredrar europeisk
kreditmarknad.

© Swedbank
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Kreditmarknaden har onekligen varit i gungning i
coronakrisens efterdyningar. Förutom en allmänt
stigande riskaversion på marknaden har även
funktionaliteten på företagsobligationsmarknaden
prövats. Detta gäller i synnerhet de nordiska
företagsobligationsmarknaderna där likviditeten är
väsentligt mycket sämre än den på de internationella
kreditmarknaderna. Likt övriga risktillgångar styrs
företagsobligationer också av en förväntansbild för
den framtida ekonomiska utvecklingen men det allra
viktigaste är hur konkursrisken tenderar att utvecklas
under denna kris.

Kreditspreadar steg kraftigt men framför allt hastigt
under mars månad. Dock nådde de aldrig nivåer från
finanskrisen 2008. De åtskilliga insatserna från
centralbankerna har fått kreditpremierna att stabilisera
sig men på en högre nivå än innan coronakrisen.
Nivåer som dock fortfarande ligger över de historiska
snitten. Vi bedömer att dessa nivåer ger en attraktiv
förräntningsnivå för en investerare som är villig att
behålla sin kreditinvestering på lite längre sikt.
Historiskt har en investering på 3-årssikt på dessa
spreadnivåer (~900 punkter) resulterat i en positiv
avkastning på minst ca 40 procent.
Historiska spreadnivåer vs 3-årsavkastning

Kreditpremier har stigit i spåren av den ökade oron.
Risken för ökade konkurser har stigit vilket även
diskonteras i nuläget av marknaden. För en
långsiktig investerare kan därför dagens nivåer ses
som attraktiva för att öka förräntningen i räntebenet i
allokeringen. Vi rekommenderar därför en ökad vikt i
krediter, jämnt fördelad mellan HY och IG. Vi föredrar
europeiska kreditmarknaden där energisektorn utgör
en mindre del och där ECBs stödköp redan fungerar
som en stötdämpare.
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Som tidigare nämnt är en avgörande faktor för
kreditmarknaden konkursrisken. Avkastningspotentialen
i krediter bör därför alltid ses i relation till risken och i
detta fall i relation till konkursrisken (så kallade default
risken). Marknaden har i dagsläget diskonterat en
förhöjd konkursrisk som motsvarar ungefär nivåer vi såg
som högst under finanskrisen. Risken är naturligtvis att
konkurserna stiger till ännu högre nivåer till följd av
extremiteten i denna kris jämfört med tidigare kriser vi
sett historiskt. Vi bedömer dock samtidigt att
centralbanksåtgärder denna gång också är unika.. Detta
i synnerhet vad gäller insatserna på kreditmarknaden.
De flesta centralbanker har antingen initierat köp eller
aviserat att köpa företagsobligationer. Indikationer om att
centralbankerna även delvis avser att börjat stötta High
Yield-marknaden bidrar till stabiliteten.
.
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Konjunkturkänsliga bolag i
kombination med en liten
fristående valuta skapar
grund för stora svängningar
i tider av osäker ekonomisk
utveckling. Starka
balansräkningar och bättre
motståndskraft vid svagare
efterfrågan stabiliserar
förutsättningarna. Neutral
vikt till Sverige.
© Swedbank

Europa tas ner till en
undervikt mot bakgrund av
bland annat finansieringen
av finanspolitiska
stimulanser samt det faktum
att europeiska börser har en
hel del banker och
fordonsrelaterat. Vi
bedömer i dagsläget att
andra regioner känns
attraktivare.

Den extrema globala
osäkerheten träffar i högsta
grad också den
amerikanska marknaden.
Men en hög andel bolag
inom relativt stabila globala
segment, gör att vi ser
relativt goda förutsättningar
för bolagen att upprätthålla
försäljning och vinst. Vi
uppgraderar till övervikt.

Global oro drabbar en
omvärldsberoende japansk
marknad, och förvärrar en
sedan tidigare svag
vinsttillväxt. Japansk
ekonomi var redan innan
pandemiutbrottet svag. Vi
bedömer samtidigt att
aktiemarknaden är lågt
värderad. Vi behåller en
neutral portföljvikt.

Vikande global och lokal
ekonomisk aktivitet och
handel drabbar regionen
relativt hårt. I spåren av låg
riskaptit är den amerikanska
dollarn fortsatt stark.
Råvarupriserna är under
press. Vi ser värderingarna
som konkurrenskraftiga, och
behåller en neutral
portföljvikt.
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• Hög andel konjunkturkänsliga bolag i kombination med en liten
fristående valuta skapar grund för stora svängningar i tider av
osäker ekonomisk utveckling.
• Bolagens balansräkningar är generellt sett starka och många
har uppvisat större motståndskraft vid tillfälliga störningar i
efterfrågan. Detta är självfallet positivt men inte tillräckligt om
osäkerheten förblir.
• Vi rekommenderar en neutral vikt för regionen och förespråkar
en välbalanserad portfölj av bolag då de individuella
förutsättningarna skiftar kraftigt mellan bolagen.
.

© Swedbank
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Den svenska aktiemarknadens höga inslag av
konjunkturkänsliga bolag är en utmaning i turbulenta
tider. När världsekonomin stänger på det sätt som
skett då drabbas allt, även om det blir mer märkbart
direkt i tjänstesektorer. Osäkerheten kring framtiden
får samtidigt investeringsbeslut att dra ut på tiden,
vilket slår mot efterfrågan hos många av de
konjunkturkänsliga bolagen. Enorma åtgärder från
centralbanker skapar även anledning till
valutarörelser vilket kan bli avgörande för en liten
valuta som den svenska kronan.

Den förväntade återkomsten av nedtryckta
indikatorer för den globala industrin har förskjutits
väsentligt in i framtiden. Det skapar en extra
osäkerhet kring den svenska marknaden. Samtidigt
har många av bolagen visat sig vara förvånansvärt
skickliga att parera nedgångar i efterfrågan och
sammantaget är de i bättre skick nu än vid
finanskrisen. Skillnaden i hur snabbt bolag kommer
komma tillbaka blir sannolikt stor och vi ser i nuläget
inte Sverige som en marknad som sticker ut, vare sig
åt det ena eller det andra hållet, och vi
rekommenderar därför en neutral vikt för regionen
och föredrar en välbalanserad portfölj av bolag.

Sedan årsskiftet har Sverige fallit 10-15% och det är
ungefär i likhet med de flesta andra marknader.
Sveriges höga andel konjunkturkänsliga bolag
påverkar självfallet utvecklingen men samtidigt så
väger bank, Ericsson och H&M tungt i index. Även
om det konjunkturkänsliga ofta ses som en sektor är
förutsättningarna i nuläget relativt varierande. För att
historiskt identifiera intressanta köp- eller säljtillfällen
brukar vi jämföra index- och vinstutveckling. Det
säger absolut inte allt men har vid ett flertal tillfällen
visat sig vara ett bra stöd. Exempelvis var rädslan för
en avmattning i ekonomin för stor i början av 2019.
På samma sätt ansåg vi i slutet av samma år att
Sveriges förutsättningar att gå bättre än övriga
marknader var begränsade. I nuläget säger oss
detta inget om framtiden då estimaten åkt
rutschkana medan aktiemarknaden åkt jojo.
Index och vinstförväntningar (konsensus)

Finans- och penningpolitiska stimulanser som lyfter
ekonomin skapar optimism bland investerare redan
nu trots att den närliggande visibiliteten förblir
mycket låg. Ett inte helt orimligt scenario är att detta
fortsätter lyfta börserna och i ett sådant kan Sverige
mycket väl utvecklas bättre än an många andra
marknader.
En andra våg av rädsla för smittspridning och de
ekonomiska konsekvenserna kan få investerare att
backa tillbaka en gång till. I det här fallet kan
Sveriges något annorlunda väg genom pandemin få
betydelse för hur den svenska börsen utvecklas.
Oavsett resulterar den andra vågen sannolikt i lägre
aktiekurser och om något finns det en risk att
Sverige tar extra stryk i en sådan rörelse.

Förväntad direktavkastning och 10-årig ränta

© Swedbank
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Källor: Swedbank, Factset

Källor: Swedbank, Factset

• Europa är splittrat sett till de ekonomiska resurser som de
olika delarna har, där de norra och centrala delarna sticker ut
åt det positiva hållet.
• En av frågorna är hur starkt EU är för att hitta en gemensam
ekonomisk finanspolitik och hur motiverade de rikare delarna
är att vara med och betala finanspolitiska stimulanser för de
fattigare.
• Vi tar ner vikten från neutral till en undervikt mot bakgrund att
vi ser bättre potential i andra regioner för tillfället.

© Swedbank
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Europa påverkas precis som övriga regioner svårt av
den rådande smittspridningen. Efter att stora delar
av regionen varit nedstängda under en närmare två
månader så börjar nu det delvis öppnas upp och
utvecklingen kring huruvida smittspridningen ser ut
att kunna ta fart igen följs noggrant. Ekonomiska
obalanserna är stora och frågor kring hur en
fördelning av resurser för finanspolitiska stimulanser
framöver ska fördelas mellan fattigare och rikare
delar av Europa kommer att vara ett extra problem
för Europa och riskerar att skapa spänningar.

Vi väljer att bland annat på grund av ovanstående ta
ner Europa till en undervikt. Även om många av
problemen för marknaden gäller samtliga regioner så
finns det faktorer som skulle kunna göra det tuffare
för Europa. Bland annat sammansättningen på
börserna med mycket bank och fordonsrelaterat,
något vi inte i denna miljö ser kommer vara sektorer
som favoriseras av marknaden.

© Swedbank

Värderingen sett till P/E får ses som minst sagt
osäkert då förväntade vinster framöver här liksom i
övriga regioner är exceptionellt svåra att
prognostisera. Sammanfattningsvis visade såhär
långt första kvartalets rapporter ett vinsttapp om 25
procent jämfört med föregående år. Relativt andra
regioner så är det en blandad bild men rabatten mot
vår övervikt USA över högre, 21 procent, än
historiska snittet på 14 procent, men det är något
som får ses som rimligt givet de olika typer av bolag
som väger tyngst inom vardera region, främst
amerikansk tekniksektor. Sett till pris/bok-värdering
så befinner den sig i det lägre intervallet ur ett
historiskt perspektiv vilket bland annat förklaras av
den låga bankvärderingen. Med andra ord är det inte
en ansträngande värdering som förklarar vår
undervikt utan eventuella finanspolitiska problem
och andra attraktivare regioner.

Den europeiska aktiemarknaden föll i stort sett helt i
linje med de globala marknaderna och i synnerhet
den amerikanska. Men efter att marknaderna tog fart
efter Federal Reserves enorma stimulanspaket så
har europeisk aktiemarknad inte riktigt klarat att
hålla jämna steg. Vi ser en risk att Europa kan
komma att underprestera ytterligare en tid. Dels som
för tidigare nämnda anledningar med frågetecken
om bland annat finanspolitiska stimulanser, men
även numera vissa frågetecken kring ECB:s
stödpaket. Detta efter att tyska författningsdomstolen
väckt frågor kring huruvida det nya omfattande
stödpaketets utformning saknar ett lagligt stöd. Det
är även svårt att se banksektorn utvecklas starkt
givet de väldiga problem som realekonomin står inför
och de europeiska bankerna har redan gjort
reserveringar på över 50 miljarder euro för
förväntade kreditförluster.

RoE och pris/bok-värdering Europa

Europa vs USA sedan Coronaoron eskalerade

Källa: Swedbank, Macrobond

Källa: Swedbank, Macrobond
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• Liksom på övriga globala marknader är osäkerheten i USA
genomgripande vad gäller makroekonomi och bolagsvinster
inför de närmaste perioderna.
• Stora delar av företagen på den amerikanska börsen är
samtidigt verksamma inom sektorer och drivs av faktorer som
vi ser har goda möjligheter att gynnas, trots en besvärlig miljö.
• Vi höjer den rekommenderade portföljvikten i USA till en
övervikt.

© Swedbank
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Den extrema globala osäkerheten sedan februari
träffar i högsta grad också den amerikanska
marknaden. Osäkerheten visar sig i kraftigt vikande
ekonomisk aktivitet och sänkta vinstförväntningar.
Förhoppningar knyts nu till lättare restriktioner i närtid.
Vi tror inte att åtgärder för att åter öppna upp
ekonomin har samma förutsättningar att bli effektiva
på kort sikt, som en ”beordrad” nedstängning. De
pågående massiva stimulanserna, även om de delvis
”skjuter bredvid”, kommer ändå att förhindra en
ekonomisk kollaps. Vi ser relativt positivt på
amerikanska företags möjligheter att lönsamt bedriva
sin verksamhet och konkurrera i den extrema miljön.

Vi har sedan vår decemberstrategi rekommenderat
en neutral vikt i USA, efter att dessförinnan ha varit
överviktade under en längre period. Vi sänkte
rekommendationen i ett skede då global ekonomisk
aktivitet visade tydliga tecken på att bottna, en miljö vi
bedömde skulle gynna den amerikanska marknaden
relativt mindre. Osäkerhet kring sjukdomsspridning,
makroekonomi och bolagsvinster har därefter
tillkommit. Stora delar av bolagen på den
amerikanska marknaden verkar inom relativt stabila
segment av den globala ekonomin och har
förutsättningar att upprätthålla försäljning och vinst
bättre än företag i andra regioner. Vi väljer därför att
öka portföljrekommendationen i USA till en övervikt.

Amerikanska aktier har i år, liksom under den stökiga
perioden sedan februari, utvecklats bättre än aktier på
övriga regioner i vårt investeringsuniversum. En stark
relation dollar/kronor bättrar på resultatet för svenska
sparare. En gynnsam sektorsammansättning, med
hög andel företag inom globala tillväxtsegment;
hälsovård, IT, digital media etc., bidrar till
utvecklingen. Detta är strukturellt intressanta delar av
den globala ekonomin, som också är förhållandevis
defensiva i den extrema miljö vi upplever. De gynnas
också då konsumtionsmönstret förändras och mer av
den sker från hemmet, via digitala kanaler.
Sektorutvecklingen i år syns bland annat i den bättre
avkastningen för Nasdaq jämfört med S&P 500.
Amerikanska
aktievärderingar,
baserade
på
analytikerkårens vinstantaganden, är fortsatt högre än
på andra regioner i vårt investeringsuniversum.

Den globala ovissheten försvinner inte i närtid.
Amerikansk ekonomisk aktivitet förblir kraftigt
påverkad de närmaste perioderna, bland annat via en
vikande utrikeshandel. Exportsiffrorna för mars
månad är dyster läsning. Arbetsmarknaden som är
central för stämningsläget bland hushållen, viker nu
snabbt, fortsatt kraftig försämring är att vänta. Vissa
segment av traditionell sällanköpskonsumtion, bland
annat inom detaljhandeln, får det speciellt besvärligt,
efter att redan tidigare haft problem att konkurrera.

USA 2020, Nasdaq jämfört med S&P 500

USA, CBI, Arbetsmarknadssituation bland hushållen

Källa: Swedbank, Macrobond
© Swedbank

Den globala handelsdispyten, som har hamnat i
skymundan av nyhetsflödet kring Covid-19, är
fortfarande olöst. Tonläget mot Kina har om något
försämrats under perioden i samband med virusoron.

Källa: Swedbank, Macrobond
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• Den japanska ekonomiska aktiviteten var redan innan det
globala pandemiutbrottet svag. Virusutbrottet har drabbat
Japan relativt sent och hittills förhållandevis lindrigt. Påverkan
från vikande utrikeshandel och nedstängning av delar av
ekonomin innebär ändå att en recession inte går att undvika.
• Vinstförväntningarna på den japanska marknaden var innan
virusutbrottet lågt ställda. En stor verkstads- och bilsektor, med
högt omvärldsberoende, har inte förbättrat utsikterna.
• Generellt ytterst välskötta japanska bolag med, i den
utsträckning det nu går att bedöma, låga värderingar, bidrar till
att vi i ett lite längre perspektiv ändå ser försiktigt positivt på
den japanska marknaden.

© Swedbank
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Den japanska ekonomiska aktiviteten var redan innan
det globala pandemiutbrottet svag, bland annat i
spåren av en momshöjning och flera naturkatastrofer
under förra hösten. Virusutbrottet har drabbat Japan
relativt sent, men de ekonomiska effekterna syns nu
tydligt. Påverkan från vikande utrikeshandel och
nedstängning av delar av ekonomin innebär att en
recession inte går att undvika. Sällanköpshandeln är
ytterst svag under april. För att mota en vikande
ekonomi har centralbanken utökat sina operationer
på räntemarknaden, bland annat via köp av krediter,
samt också tagit bort taket för köp av
statsobligationer. Beslut har fattats att ge ut
”helikopterpengar” till hushållen.

Vi har haft en neutral rekommendation på den
japanska aktiemarknaden sedan december 2019.
Oinspirerande inhemsk ekonomi, global oro kring
handelskonflikten, och relativt sämre japansk
vinsttillväxt, ställt mot låga värderingar, har varit
några av våra argument. Samtliga dessa är ännu
giltiga, några har ökat i aktualitet. Till detta kommer
sedan februari en monumental global ovisshet, som
inte underlättar för exportberoende japanska bolag.
Argumenten utmynnar i en fortsatt neutral
portföljvikt.

Avkastningen på den japanska aktiemarknaden har
under 2020 varit svag, och i stort i linje med ett
globalt index. Detsamma gäller under de senaste
månadernas extrema marknadsrörelser, sedan
mitten av februari. Med tanke på oron i omvärlden,
har den japanska valutan varit förhållandevis
opåverkad. Liksom många andra valutor har den
ändå varit stark mot den svenska kronan. En svensk
placerare har därför fått lite bättre avkastning.
Tillväxtaktier har utvecklats klart bättre än
värdeaktier, liksom under stora delar av den här
konjunkturcykeln, i linje med den globala trenden.
Utländska placerare har under året hittills nettosålt
japanska aktier. De flesta kategorier inhemska
placerare har nettoköpt. Bank of Japan har ökat sin
aktivitet, via ett dubblerat aktiemandat. Deras köp
har sannolikt haft betydande stabiliserande effekt.

De olympiska spelen i Tokyo har flyttats fram till
2021. Det spekuleras nu kring om också detta är en
orealistisk målsättning. Det slutliga beslutet behöver
inte få någon stor realekonomisk påverkan i Japan,
men är betydelsefullt för stämningsläget bland
hushåll och företag, som länge förberett sig för och
sett fram emot arrangemanget.

Japan Economy Watchers Survey
(Regional Sentimentsindikator)

Tillväxtaktier jämfört med värdeaktier (MSCI Japan)

Källa: Swedbank, Macrobond
© Swedbank

Kombinationen av en sedan tidigare svag inhemsk
ekonomisk aktivitet, och vikande global efterfrågan i
spåren av pandemin, utgör en stor risk för japanska
bolags vinstutveckling. De har inte heller samma
möjligheter som många bolag i västvärlden att
anpassa personalstyrkan till en svag efterfrågan.

Källa: Swedbank, Macrobond
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• Pandemirelaterade nedstängningar påverkar kraftigt
aktiviteten i stora delar av tillväxtmarknadsområdet, även om
vi ser relativt positivt på Kinas möjligheter att tidigare än andra
länder ta sig ur problemen.
• Utöver den olösta handelsdispyten, har till riskbilden kommit
många av regionens valutor som i år försvagats betydande
och riskerar att äventyra en del mer skuldtyngda ekonomier.
• Regionen har underavkastat utvecklade marknader under
stora delar av den här konjunkturcykeln. Vi ser inte att
betingelserna lokalt eller i omvärlden ännu tillräckligt gynnar
Tillväxtmarknader för att vi ska rekommendera en övervikt.

© Swedbank
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Tillväxtmarknadsekonomierna har flera faktorer att
brottas med i närtid. Vikande global och lokal
ekonomisk aktivitet och handel drabbar regionen
relativt hårt. I spåren av kraftigt vikande riskaptit, har
också den amerikanska dollarn varit fortsatt stark.
Samtidigt har råvarupriserna varit under press. Inget
av detta gynnar länderna i tillväxtmarknadsområdet.
Den fastlandskinesiska marknaden har ändå fortsatt
att utvecklas relativt väl, bland annat på förhoppningar
om att den ekonomiska aktiviteten i Kina tidigare än
på annat håll ska kunna normaliseras efter
senvinterns nedstängning. Det är viktigt för hela
regionen, då Kina är en central handelspartner för
många tillväxtmarknadsländer.
Vi nedgraderade vår taktiska rekommendation på
Tillväxtmarknader till neutral i maj 2019, bland annat
mot bakgrund av den då eskalerande
handelskonflikten. Osäkerheten i världen har inte
minskat därefter, tvärtom, även om fokus har flyttats
från tullar till pandemi. Detta, tillsammans med en
komplex lokal riskbild, gör att vi inte ännu är beredda
att bli mer positiva. Vi ser dock andra väsentliga skäl
att behålla betydande exponering mot regionen,
däribland värderingar, som med reservation för
globalt ovissa vinstutsikter, bedöms som
konkurrenskraftiga, absolut och relativt. Argumenten
utmynnar i en fortsatt neutral portföljvikt.
© Swedbank

Aktieutvecklingen i tillväxtmarknadsområdet är under
2020, liksom under den turbulenta perioden sedan
februari, svag och lite sämre än på utvecklade
marknader. Då många av regionens valutor samtidigt
har varit vikande, också mot den svenska kronan, är
avkastningen i kronor kraftigt negativ så här långt i år.
Den kinesiska marknaden generellt, och fastlandskina
mer specifikt, har utvecklats relativt väl, också jämfört
med utvecklade marknader. Förhoppningar om en
snar kinesisk återhämtning, efter kraftfulla åtgärder i
ett tidigt skede, har bidragit.
Liksom i övriga världen är det framförallt de mer
tillväxtorienterade sektorerna IT, hälsovård,
telekommunikation, internetbaserad handel etc., som
haft en relativt bättre utveckling under 2020.
2020 kursutveckling (MSCI)

Riskbilden i regionen är som tidigare relativt komplex.
Mest akut är nu påverkan från lokala nedstängningar och
från en global handel som viker kraftigt och drabbar
regionen, som är ytterst handelsberoende. Penning- och
finanspolitiska stimulanser är fortsatt mycket kraftiga,
men kan bara delvis mota detta. Andra, sedan tidigare
kvardröjande riskfaktorer är:
• En fortsatt stark amerikansk dollar är generellt negativ
för regionen. Ett flertal valutor i Asien, i Latinamerika
och i Östeuropa är också svagare än på länge.
Ansträngda statsfinanser och hög utlandsbelåning
ökar de här ländernas utsatta position.
• Råvarupriserna har rekylerat upp från låga nivåer de
senaste månaderna men är fortsatt volatila.
• Handelsdispyten kvarstår, en lösning dröjer,
spänningarna har snarast ökat i spåren av pandemin.
Global handel

Källa: Swedbank, Macrobond
Källa: Swedbank, Macrobond 22

• Coronapandemin har tvingat fram ett ”digitalt språng”, då den
sociala distanseringen medfört att mängder av tjänster numera
endast finns att tillgå online.
• Mycket talar för branschen även på sikt. Tekniksektorn driver
den digitala utvecklingen, av vilken vi än bara ser början.
Bolagen karaktäriseras av sunda affärsmodeller och hög
lönsamhet, vilket talar för fortsatt god tillväxt.
• Sektorn och dess verksamhet är avgörande för att hitta
hållbara lösningar för framtiden och många bolag bidrar
således aktivt till en mer hållbar utveckling.

© Swedbank
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Tekniksektorns utveckling jämfört med ett globalt världsindex

Våren 2020 har till stor del handlat om social
distansering och stängda kontorsarbetsplatser.
Idoga försök att begränsa smittspridningen av
coronaviruset har kommit att påverka både hur vi
arbetar och umgås. Medan mängder av branscher
erfar en av de värsta kriserna någonsin finns det en
bransch som faktiskt inte bara klarat sig bättre – utan
till och med i vissa fall även dragit nytta av rådande
situation – och det är tekniksektorn.
Tillämpningen av digitala kommunikationsverktyg
ökar lavinartat, behovet av stabil internetuppkoppling
och mobilnät är större än någonsin, efterfrågan på
så kallade molntjänster för lagring av data online,
likaså. Coronapandemin har tvingat fram ett ”digitalt
språng”, då den sociala distanseringen medfört att
mängder av tjänster numera endast finns att tillgå
online. Alltifrån konserter till yogapass sänds på
internet, restauranger tar emot beställningar via
appar och en after work med kollegorna innebär
numera social tillvaro framför datorskärmen på
hemmakontoret.

© Swedbank

Tekniksektorn är dominerande på de stora
utvecklade aktiemarknaderna. I ett globalt aktieindex
(MSCI World) utgör andelen teknikföretag, enligt den
globala standarden GICS, 20%. Andelen var tidigare
större men efter förra årets omdefiniering GICSsektorerna så klassificeras bland annat Facebook
och Googles moderbolag Alphabet inte längre som
teknikbolag. Likväl har sektorns relativa andel
fördubblats de senaste fem åren. En viktig anledning
till att sektorn vuxit är den goda kursutvecklingen. Ett
globalt IT-index (MSCI World IT) har avkastat 130%
totalt över de senaste fem åren (i USD), och det är
främst industrigrupperna Mjukvara, Hårdvara &
Lagring och Halvledare som vuxit mest. Den senare
är emellertid den mest konjunkturkänsliga.

Källa: Bloomberg

Källa: Bloomberg

Men om sektorn gått så pass bra under en längre tid,
finns det då risk för att vi befinner oss i en bubbla,
likt den vid millennieskiftet? Vi anser inte det.
Dagens teknikbolag har sunda affärsmodeller och
hög lönsamhet, vilket är en stark kontrast jämfört
med under IT-bubblan för 20 år sedan. En annan
betydande skillnad är att värderingen (price to
earnings) fortfarande bara är runt en tredjedel av vad
den var då. Dock ska man bära i minnet att det alltid
finns en risk att en del av bolagen blir alltför högt
värderade, vilket i sin tur kan leda till en korrigering.
Likväl, det är tekniksektor som driver digitaliseringen
i vårt samhälle. Utöver de förändrade
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beteendemönster som efter rådande coronapandemi
skulle kunna tänkas permanentas, är vi bara i början
av den digitala utvecklingen. Nya produkter och
tjänster kommer att skapas, medan produktion av
befintliga produkter och tjänster effektiviseras.
Aspekter såsom arbetsmiljö och miljöpåverkan
kommer ges större utrymme och vi kommer på så vis
skapa ett mer hållbart samhälle. Med låga
inträdesbarriärer är det i dag lättare för nya företag
att ta sig in på marknaden. Det skapas tillväxt, nya
jobb och bättre konkurrenskraft. Innovativa lösningar
kommer fortsätta att efterfrågas, vare sig det gäller
tillverkande produktion, banktjänster eller
elektroniska hjälpmedel till skolor.

© Swedbank

Risknivån för tekniksektorn kan betraktas som
medel, sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Många delar
av produktionen, inte minst inom halvledarindustrin,
är mycket energikrävande, och många
internetföretag brottas med frågor om användarnas
personliga integritet. Andra viktiga frågor för sektorn
är leverantörer och konfliktmineraler. Samtidigt är
tekniksektorn och dess verksamhet avgörande för att
hitta hållbara lösningar för framtiden och många
bolag bidrar således aktivt till en mer hållbar
utveckling.

För exponering mot ovanstående mestadels
attraktiva och strukturella trender rekommenderar vi
den globala sektorfonden Swedbank Robur
Technology.

Läs mer under Produkt- och affärsförslag!
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© Swedbank
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En viktig del i Swedbanks Investeringsstrategi är att
sammanfatta och förädla bankens syn på den
underliggande konjunkturen och utvecklingen på de
finansiella marknaderna till konkreta affärsförslag. Vi
överför vår taktiska allokering till ett
produkterbjudande som återspeglar vår syn på
respektive marknad. Vi erbjuder också konkreta
affärsförslag inom respektive tillgångsslag för att på
så sätt kunna dra nytta av de trender vi ser i
ekonomin och på de olika marknaderna.

© Swedbank

För dig som inte vill vara aktiv i enskilda produkter är Roburs basfonder är ett bra alternativ. Som kund hittar du mer information på:
www.swedbankrobur.se/fonder/fond-i-fond/ eller vänder dig direkt till din Rådgivare. Som rådgivare i banken hittar du informationen på:
https://swedbank.net/privat/spara-och-placera/produktutbud/fonder/swedbank-robur/vara-fonder/basportfoljer.html
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Swedbanks fondanalytiker genomför en omfattande
analys- och urvalsprocess där olika fonders
framtidsutsikter bedöms och jämförs med andra
liknande fonder inom samma kategori. I
fondanalysen ingår bland annat att utvärdera
förvaltarteam, organisation, investeringsprocess
samt historisk avkastning, för att på så sätt bedöma
förvaltarnas förmåga att generera en hög avkastning
även i framtiden. Fonderna som utvärderas finns i
olika regioner och kategorier och investerar i olika
tillgångsklasser med varierande
placeringsinriktningar. Samtliga steg i
fondförvaltarnas investeringsprocess bedöms; allt
från investeringsfilosofi till hur portföljen konstrueras.
Analysen omfattar också om, och i så fall i vilken
utsträckning, förvaltaren de facto lyckats skapa
mervärde i förvaltningen (i meningen en högre
avkastning än marknaden) och även hur riskerna
löpande hanteras i portföljen. En central aspekt i
fondanalysen är även hur fondförvaltarna integrerar
hållbarhet i sin investeringsprocess. Fondanalysens
målsättning är att alla utvalda fonder, både interna
och externa, uppfyller Swedbanks krav på
hållbarhet.

© Swedbank

Då hållbarhet är en viktig aspekt för Swedbank i
allmänhet är den integrerad i analysen bakom
produktförslagen till investeringsstrategin. Vi väljer i
enlighet med detta bara fondbolag och fonder där
hållbarhetsfrågor är en naturlig del av
investeringsprocessen. Kravet på ett aktivt
hållbarhetsarbete gäller för såväl Swedbank Robur
som för de externa fondbolagen. Som ett
grundläggande krav måste ett fondbolag ha signerat
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
(UNPRI). Utöver kravet att fondbolagen och
förvaltarna ska arbeta aktivt med att integrera
hållbarhet i förvaltningen, kan också Swedbank som
bank och distributör, ställa krav och på olika sätt
påverka fondbolagen att förbättra hållbarhetsarbetet.

Investeringar i krediter och kreditfonder är förenat
med ett antal risker som bör beaktas. Utöver
kreditrisk, som relaterar till risken att den som
emitterat obligationen inte kan fullfölja sina
åtaganden, talar man också om marknadsrisk, vilket
är risken att värdet på krediten minskar till följd av
prisförändringar på t ex räntor eller valutor, och
likviditetsrisk. I fondanalysen lägger vi stor vikt vid
fondbolagets och förvaltarnas inställning till och
hantering av risker generellt. Vi har i vår analys av
kreditfonder till Investeringsstrategin fokuserat

särskilt på likviditetsrisken, det vill säga risken för att
det i ett läge av marknadsoro kan bli svårt att avyttra
fondernas obligationsinnehav. Antingen att
innehaven måste säljas till ett lägre pris, eller i värsta
fall inte alls, då det i oroliga tider kan bli brist på
köpare i marknaden. För de fondkategorier där
obligationer med lägre kreditbetyg är en större eller
betydande del av fonderna är likviditetsrisken särskilt
viktig att beakta. Detta dels eftersom
kreditmarknaden som sådan är relativt ny och,
jämfört med aktie- och räntemarknaden i övrigt, är
mindre effektiv; och dels då obligationer med lägre
kreditbetyg generellt har en högre volatilitet.
När vi har valt ut kreditfonder för analys och
bedömning har vi koncentrerat oss på fonder som
har ett större geografiskt placeringsuniversum
(kreditfonder som också har en möjlighet att köpa
företagsobligationer utanför Sverige och Norden). Ett
sådant bredare investeringsmandat ger tillgång till en
större och bättre fungerande och mer likvid marknad.
Samtidigt ger det möjlighet till en bättre diversifiering
mellan olika sektorer. Sammantaget förbättrar det
förutsättningarna för att klara perioder med ökad
osäkerhet på marknaden. Avkastningsmöjligheterna
i förhållande till den totala risken bör således, över
tid, också vara bättre för dessa fonder.
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Swedbank Robur Räntefond Kort Plus placerar
huvudsakligen i skuldförbindelser utgivna av stater,
kommuner och regioner, bostadsinstitut, banker och
företag. Kreditdelen investeras främst i obligationer
med högre kreditbetyg (s k Investment Grade).
Fonden har en aktiv investeringsstrategi med en låg
ränte- och kreditrisk. Den genomsnittliga återstående
löptiden på fondens innehav (durationen) ska vara
mellan minus ett år och tre år. Inte minst i tider med
negativa räntor bidrar fondens aktiva förvaltning till
den totala avkastningen. Fonden har möjlighet att
investera i många olika typer av instrument och har
därför förutsättningar att hantera både stigande
räntor och högre premier på företagsobligationer..
Fondens förväntade avkastning* är +0,81% efter
avgifter (per 200430). Fonden följer Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

© Swedbank

Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en aktivt
förvaltad räntefond med inriktning på Norden.
Fonden förväntas varje år generera en positiv
avkastning som över tid ska överstiga avkastningen
för en kort räntefond och kontosparande. Fonden
investerar huvudsakligen i obligationer emitterade av
stat, institutioner, bostadsinstitut, banker och företag
med god kreditvärdighet (AAA till BB-), samt i
företagskrediter utan officiell rating men som
genomgått Öhmans interna ratingprocess. Fondens
genomsnittliga återstående räntebindningstid ska
vara mellan minus ett och fem år. All valutarisk
säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens
basvaluta. Fondens förväntade avkastning* är +2,1%
före avgifter (per 200430). Fonden har ett
hållbarhetsfokus och investerar i bolag och
emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och
vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de
globala hållbarhetsutmaningarna. Fonden är fossilfri,
vilket innebär att fonden inte investerar i bolag som
utvinner fossila bränslen (kol, olja och gas).
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Swedbank Robur Obligationsfond är en aktivt
förvaltad obligationsfond som huvudsakligen
placerar i svenska räntepapper såsom
statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer
och obligationer utgivna av kommuner och regioner
samt statligt eller kommunalt ägda bolag. Fonden
kan också investera i företagsobligationer. Övriga
skuldförbindelser ska vid investeringstillfället som
lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (Investment
Grade) enligt kreditratingföretaget Standard &
Poor’s. Fonden kan också investera i
skuldförbindelse utan officiellt kreditvärderingsbetyg
om fondens förvaltare bedömer att dessa har en
likvärdig kreditkvalitet. Den genomsnittliga
återstående löptiden på fondens innehav
(durationen) ska vara mellan två och nio år. Fonden
är ett alternativ för lite mer långsiktiga placeringar
(tre år eller längre) för den som vill ha en aktiv
ränteförvaltning och uppnå en högre avkastning än
vad konto och korträntefonder erbjuder i dag.
Fondens förväntade avkastning* är 0,32% efter
avgifter (per 200430). Fonden följer Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

© Swedbank

SPP Obligationsfond är en aktivt förvaltad
obligationsfond som placerar i räntebärande
värdepapper och penningmarknadsinstrument
utfärdade i svenska kronor. Fondens mål är att
uppnå en avkastning överstigande genomsnittet för
den svenska räntemarknaden. Fonden investerar
bara i värdepapper med utgivare som har hög kreditvärdighet, där BBB- är det lägsta
kreditvärderingsbetyget (Investment Grade).
Huvudsakligen utgörs fondinnehavet av företagsobligationer, men även i stats- och bostadsobligationer.
Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen)
på fondens innehav ska vara mellan två och sju år.
Fonden är ett alternativ för mer långsiktiga
placeringar (tre år eller längre) för den som vill ha en
aktiv ränteförvaltning och uppnå en högre avkastning
än vad konto och korträntefonder erbjuder i dag.
Fonden har ett hållbarhetsfokus avstår från att
investera i bolag som bryter mot internationella
normer och konventioner gällande t ex mänskliga
rättigheter eller kontroversiella vapen. Man avstår
också från att investera i bolag där omsättningen till
mer än 5% kommer från produktion/distribution av t
ex fossila bränslen eller vapen. Fondens förväntade
avkastning* är +0,28% före avgifter (per 200331).
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Swedbank Robur Företagsobligationsfond är en
aktivt förvaltad räntefond som placerar i
företagsobligationer och där mer än 50% av dessa
ska vara utgivna av europeiska företag. Fondens
övriga placeringar får göras i Europa såväl som
globalt. Historiskt har placeringarna till drygt 80%
gjorts i företagsobligationer där kreditbetyget
varit BBB- (s k Investment Grade) eller högre, men
fonden kan även investera i företagsobligationer
med en kreditrating som vid investeringstillfället som
lägst uppgår till B-. Fonden har en aktiv
investeringsstrategi med fokus på bolag-sval, där
analys av sektorer, regioner och teman är viktiga
delar i strategin. Alla obligationer i utländsk valuta
valutasäkras till svenska kronor. Den genomsnittliga
återstående löptiden på fondens innehav
(durationen) kommer att variera mellan noll och tio
år. Fonden är ett alternativ för lite mer långsiktiga
placeringar (tre år eller längre) för den som inte vill
investera i aktiemarknaden, men som ändå vill ha
möjlighet till en lite högre avkastning än vad konto
och traditionella räntefonder ger i dag. Fondens
förväntade avkastning* är +1,80% efter avgifter (per
200430). Fonden följer Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar.

© Swedbank

Evli Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond
som till övervägande del placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag och
banker. Fonden investerar normalt 75% i
obligationer med högre kreditbetyg (Investment
Grade) och 25% i obligationer med lägre kreditbetyg
(High Yield). Portföljens genomsnittliga kreditbetyg
ska alltid vara minst vara BBB-. Högst 20% av
fondmedlen får placeras i obligationer som inte har
något officiellt kreditbetyg. Utvärdering och hantering
av risker generellt (och mer specifikt likviditetsrisker)
är centralt i förvaltningen av fonden. Alla obligationer
i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.
Fondens ränteplaceringar har normalt en
genomsnittliga återstående löptid (duration) på
mellan två och sex år. Fonden är ett alternativ för lite
mer långsiktiga placeringar (tre år eller längre) för
den som vill ha en aktiv ränteförvaltning men uppnå
en högre avkastning än traditionella räntefonder
erbjuder i dag. Fonden är väsentligt mycket
känsligare än korträntefonder för förändringar i den
allmänna räntenivån och i prissättningen av
kreditrisk generellt. Fondens förväntade avkastning*
är +3,28% efter avgifter (per 200331).
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Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
placerar till övervägande del i företagsobligationer
utgivna av europeiska företag. Fonden investerar
normalt 50% i obligationer med högre kreditbetyg
(Investment Grade) och 50% i obligationer med lägre
kreditbetyg (High Yield). Fonden har en aktiv
investeringsstrategi med fokus på bolagsval. Analys
av sektorer, regioner och teman är också viktiga
delar i strategin. Alla obligationer i utländsk valuta
valutasäkras normalt till svenska kronor. Den
genomsnittliga återstående löptiden på fondens
innehav (durationen) kommer normalt att ligga på
mellan ett och två år. Fonden är ett alternativ för lite
mer långsiktiga placeringar (tre år eller längre) för
den som inte vill investera i aktiemarknaden men
som ändå vill ha möjlighet till en högre avkastning.
Fondens förväntade avkastning* är +3,70% efter
avgifter (per 200430). Fonden följer Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden
startade 2018-01-15.
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Swedbank Robur Företagsobligationsfond High
Yield placerar huvudsakligen i företagsobligationer
utgivna av europeiska företag. Fonden investerar till
övervägande del (mer än 50%) i obligationer med
lägre kreditbetyg (High Yield). Fonden har en aktiv
investeringsstrategi med fokus på bolagsval. Analys
av sektorer, regioner och teman är också viktiga
delar i strategin. Alla obligationer i utländsk valuta
valutasäkras normalt sett till svenska kronor. Den
genomsnittliga återstående löptiden (durationen) på
fondens innehav får uppgå till högst sex år. Fonden
är ett alternativ för lite mer långsiktiga placeringar (å
tre år eller längre) för den som inte vill investera i
aktiemarknaden, men som ändå vill ha möjlighet till
en högre avkastning. Fondens förväntade
avkastning* är +5,57% efter avgifter (per 200430).
Fonden följer Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar.

Evli High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som
till övervägande del placerar i företagsobligationer
utgivna av europeiska företag och banker. Fonden är
inriktad på företagsobligationer med lägre kreditbetyg (High Yield) och investerar främst i
företagsobligationer utfärdade i euro. Portföljens
genomsnittliga kreditbetyg kommer inte att överstiga
BB+ vilket är gränsen för högre kreditbetyg
(Investment Grade) enligt kreditratingföretaget
Standard & Poor’s. Högst 20% av fondmedlen får
placeras i obligationer som inte har något officiellt
kreditbetyg. Utvärdering och hantering av risker
generellt (och mer specifikt likviditetsrisker) är
centralt i förvaltningen. Alla obligationer i utländsk
valuta valutasäkras till svenska kronor. Fondens
ränteplaceringar har normalt en genomsnittliga
återstående löptid (duration) på mellan två och sex
år. Fonden är ett alternativ för lite mer långsiktiga
placeringar (tre år eller längre) för den som vill ha en
aktiv ränteförvaltning men uppnå en högre
avkastning än vad traditionella räntefonder erbjuder i
dag. Fonden är väsentligt mycket känsligare än
korträntefonder för förändringar i den allmänna
räntenivån. Fondens placeringsinriktning innebär
dessutom att en investering innebär en exponering
mot en, inte oväsentlig, kreditrisk. Fondens
förväntade avkastning* är +8,13% efter avgifter (per
200331).
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Fidelity Emerging Mkt Dbt är en aktivt förvaltad
räntefond som främst investerar i stats- och
företagsobligationer på olika tillväxtmarknader
globalt. Fondens placeringar sker främst i USD.
Utvärdering och hantering av olika risker är centralt i
förvaltningen, något som är viktigt inte minst givet
den högre risk som per definition är förknippad med
tillväxtmarknader. Fondens basvaluta är amerikanska dollar. Alla obligationer i utländsk valuta
valutasäkras till svenska kronor. Fondens
ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig
återstående löptid (duration) på fem och åtta år. En
investering i fonden bör betraktas som långsiktig,
inte minst med tanke på att tillväxtmarknader kan
vara mer volatila än mer utvecklade marknader.
Fonden kan vara olämplig för investerare som
planerar att sälja sina fondandelar inom fem år.
Fidelity har ett stort förvaltar- och analysteam som
arbetar med tillväxtmarknader. Förvaltarna använder såväl kvantitativ som fundamental analys i
utvärdering och val av stater och företag
(obligationer) till portföljen.
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Swedbank Robur Sverigefond placerar
huvudsakligen i stora och medelstora svenska bolag
i olika branscher. Fonden har en långsiktig
placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi
som, med utgångspunkt i fundamental analys,
fokuserar på val av enskilda bolag, som anses vara
attraktivt värderade i förhållande till framtida intjäningspotential. Aktieinnehaven är dock spridda över
olika branscher för att få en god diversifiering.
Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla
investeringar och olika hållbarhetsaspekter, såsom
miljö, sociala områden och bolagsstyrning, beaktas i
fondens förvaltning.

© Swedbank

Lannebo Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond
som huvudsakligen investerar i stora och medelstora
bolag på den svenska aktiemarknaden. Aktieurvalet
är baserat på fundamental analys och en tydlig
uppfattning om bolagens värde på lång sikt. Fonden
har, i jämförelse med en traditionell Sverigefond,
något friare placeringsregler. Över tid har detta gett
en möjlighet att skapa extra avkastning. Innehaven
består av de bolag som förvaltarna anser vara mest
attraktiva, detta oberoende av hur stor vikt bolagen
har i förhållande till fondens jämförelseindex.
Fonden har en relativt koncentrerad portfölj med
normalt mellan 25-30 bolag. Förvaltarna använder
sig av ett ombalanseringstänk, vilket innebär att om
förvaltarna tycker att underpresterande innehav går
ned mer än vad som är fundamentalt motiverat
brukar de fylla på dessa innehav. Omvänt minskar
förvaltarna innehavet, eller avvecklar, när aktierna
når sina målkurser.
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Swedbank Robur Europafond är en aktivt förvaltad
aktiefond som främst investerar i bolag som är
baserade i och/eller bedriver större delen av sin
verksamhet i Europa. Förvaltningen sker med en
långsiktig placeringshorisont och en
investeringsstrategi som, med utgångspunkt i
fundamental analys, till stor del fokuserar på
bolagsval. Förvaltaren väljer bolag som anses vara
attraktivt värderade i förhållande till framtida
intjäningspotential. Identifiering och analys av olika
teman är en viktig del i strategin (exempelvis
internethandel, digitalisering eller demografi).
Fonden följer Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar. Olika hållbarhetsaspekter,
såsom miljö, sociala områden och bolagsstyrning,
har beaktats i förvaltningen av fonden.
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AB SICAV I European Equity är en aktivt förvaltad
Europafond. Fonden förvaltas av ett team förvaltare
och analytiker med en samman-taget lång och
gedigen erfarenhet. Förvaltarna investerar på lång
sikt i bolag som bedöms ha god potential,
exempelvis bolag som marknaden kan anses ha
missbedömt eller ”glömt bort ”. Sett till ”stil” så har
fonden en övervikt i så kallade ”värdebolag” (typiskt
sett lite mer stabila bolag med bra finanser och ofta
dolda tillgångar). Bolagsval har över tid varit viktigare
än val av branscher och länder. Förvaltarteamet har,
när det kommer till analys och utvärdering av
bolagen och även portföljkonstruktion, ett lite annat
angreppssätt än flertalet konkurrenter. I investeringsprocessen är den egna fundamentala analysen
central. Denna kompletteras därefter av olika
modeller, dels för utsökning och dels för utvärdering
av potential och risk på bolagsnivå. Storleken på
positionerna i portföljen bestäms bland annat
beroende på bolagens specifika risker.

Swedbank Robur USA är en aktivt förvaltad
aktiefond som investerar i bolag som är baserade i
och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i
USA, Kanada och Mexiko. Förvaltningen sker med
en långsiktig placeringshorisont och en investeringsstrategi som med utgångspunkt i fundamental analys
till stor del fokuserar på bolagsval. Förvaltaren
försöker hitta kvalitetsbolag som anses attraktivt
värderade i förhållande till bolagets framtida
intjäningspotential. Identifiering och analys av olika
teman är en viktig del i strategin. Fonden följer
Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla
investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, såsom
miljö, sociala områden och bolagsstyrning, har
beaktats i förvaltningen av fonden.
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BNP Paribas US Growth är en aktivt förvaltad
aktiefond som investerar i bolag som är baserade i
och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i
USA. Förvaltarteamet på totalt sex personer har alla
lång erfarenhet. Förvaltningen sker med en
långsiktig placeringshorisont. Investeringsstrategin
utgår från egen fundamental analys, där förvaltaren
väljer de bolag som anses vara attraktivt värderade i
förhållande till bolagets framtida intjäningspotential.
Alla fondens respektive aktieinnehav har en
fastställd målkurs, mot vilken man sedan utvärderar och vid behov justerar - positionen löpande. Portföljen innehåller normalt c:a 60 aktier och bygger till
stor del på bolags- och aktieval, även om man också
till viss del tar hänsyn till sektorvikter i förhållande till
fondens jämförelseindex, i syfte att uppnå
riskspridning. Sett till storlek och ”stil” på bolag i
fonden så ligger tyngdpunkten på stora och
medelstora tillväxtbolag.
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Swedbank Robur Japanfond är en aktivt förvaltad
aktiefond som investerar i bolag som är baserade i
och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i
Japan. Förvaltningen sker med en långsiktig
placeringshorisont och en investeringsstrategi som,
med utgångspunkt i fundamental analys, till stor del
fokuserar på bolagsval. Identifiering och analys av
olika teman är en viktig del i strategin. Fonden följer
Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla
investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, såsom
miljö, sociala områden och bolagsstyrning, har
beaktats i förvaltningen av fonden.

Schroder ISF Jpn Opportunities är en aktivt förvaltad
aktiefond som investerar i bolag som är baserade i
och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i
Japan. Schroders har ett stort och mycket erfaret
förvaltarteam baserat i Tokyo, vilket möjliggör
bolagsbesök och löpande kontakt med
representanter för bolagen. Andelen medelstora och
mindre bolag i portföljen kan vara relativt stor,
jämförelsevis. Förvaltningen sker genomgående
med en förhållandevis långsiktig placeringshorisont
och med en investeringsstrategi, som med
utgångspunkt i egen fundamental analys, fokuserar
mycket på bolagsval. Även om analysen till stor del
är inriktad på långsiktig vinsttillväxt beaktar man
också bolagens ”verkliga” värden. Förvaltarna tar
gärna en motsatt ståndpunkt till vad som för
närvarande är konsensusuppfattningen på
marknaden. Totalt sett är förvaltningen värderingsorienterad. Resultatet blir en bra mix av mer stabila
aktier, bolag som av olika anledningar kanske inte
får så stor uppmärksamhet av större investerare, och
bolag som man ser har en potential att vända en
svag utveckling.

36

Swedbank Robur Global Emerging Markets är en
aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i
bolag som är baserade i och/eller bedriver större
delen av sin verksamhet på olika tillväxtmarknader.
De viktigaste marknaderna är Kina, Sydkorea,
Taiwan, Indien och Brasilien. Ryssland tillhör också
ett av de större länderna i fonden. Investeringar i
bolag sker till stor del baserat på fundamental
analys. Fonden har per definition ett mycket
omfattande placeringsuniversum med ett flertal olika
typer av bolag inom i princip alla branscher på
tillväxtmarknader runtom i världen. Den
gemensamma nämnaren är, naturligt nog, ofta en
stark tillväxt i bolagen, vilket i sig är attraktivt. Även
om fonden som sådan ger en riskspridning är risken
i den här typen av placering generellt sett högre,
bland annat då det ofta handlar om mindre mogna
bolag. Även den politiska risken tenderar att vara
högre. Likväl, med en lite högre risk totalt sett följer
samtidigt en större potential. Fonden följer
Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla
investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, såsom
miljö, sociala områden och bolagsstyrning, har
beaktats i förvaltningen av fonden.
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JPM Emerging Mkts Opportunities är en aktivt
förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som
är baserade i och/eller bedriver större delen av sin
verksamhet på olika tillväxtmarknader. Fondbolaget
har ett stort förvaltar- och analysteam dedikerat till
fonden, vilket är en stor fördel, inte minst när det
kommer till möjligheten att på nära håll följa och
analysera ett större antal bolag på olika marknader.
Förvaltningen av fonden sker strukturerat, där
utvärdering av risk i olika dimensioner är centralt;
något som är viktigt inte minst givet den högre risk
som per definition är förknippat med
tillväxtmarknader. Fonden har en investeringsstrategi som kombinerar ”top-down” och ”bottom-up”,
det vill säga, man tar hänsyn till såväl olika länder
och branscher som enskilda bolag när portföljen
konstrueras. Totalt sett har fonden en övervikt mot
kvalitetsbolag och så kallade värdebolag, vilket är
bolag som man bedömer har en lägre värdering.
Förvaltarna använder såväl kvantitativ som
fundamental analys i utvärdering och val av bolag till
portföljen.

Swedbank Robur Technology placerar
huvudsakligen i bolag inom tekniksektorn. I sektorn
ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara,
datortillverkning, kommunikationsutrustning,
halvledare och IT-tjänster. Fonden har möjlighet att
placera globalt men eftersom sektorn domineras av
amerikanska bolag är merparten av fondens medel
normalt placerade i USA. Fonden har en långsiktig
placeringshorisont och väljer bolag som kombinerar
attraktiva affärsmöjligheter med en rimlig värdering.
Fonden följer Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar och olika hållbarhets
aspekter, såsom miljö, sociala områden och
bolagsstyrning, har beaktats i förvaltningen av
fonden.
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Swedbank Robur Access Sverige är en aktiefond
som placerar i före-tag i olika branscher i Sverige.
Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna
utvecklingen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI, som består av ett urval av de största
och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX
Stockholm. Förvaltningen av fonden är in-dexnära
och strävar efter att efterlikna sammansättningen av
sitt index. Det förväntas dock kunna uppstå mindre
avvikelser i avkast-ningen mellan fonden och index,
då fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla
investeringar samt, inom ramen för investeringsprocessen, bedriver ett fördjupat hållbarhetsarbete.

Swedbank Robur Access Europa är en aktiefond
som placerar i företag i olika branscher i Europa.
Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna
utvecklingen av indexet MSCI Europe Net, vilket
följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på
aktiemarknaderna i 15 europeiska länder.
Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar
efter att efterlikna sammansättningen av sitt index.
Det förväntas dock kunna uppstå mindre avvikelser i
avkastningen mellan fonden och index, då fonden,
inom ramen för investeringsprocessen, bedriver ett
fördjupat hållbarhetsarbete.
© Swedbank

Swedbank Robur Access USA är en aktiefond som
placerar i företag i olika branscher i USA.
Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna
utvecklingen av indexet MSCI USA Net, vilket följer
utvecklingen av stora och medelstora bolag på den
amerikanska aktiemarknaden. Förvaltningen av
fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna
sammansättningen av sitt index. Det förväntas dock
kunna uppstå mindre avvikelser i avkastningen
mellan fonden och index, då fonden, inom ramen för
investeringsprocessen, bedriver ett fördjupat
hållbarhetsarbete.

Swedbank Robur Access Japan är en aktiefond som
placerar i företag i olika branscher i Japan.
Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna
utvecklingen av indexet MSCI Japan Net, vilket följer
cirka 300 stora och medelstora bolag på den
japanska aktiemarknaden. Förvaltningen av fonden
är indexnära och strävar efter att efterlikna
sammansättningen av sitt index. Det förväntas dock
kunna uppstå mindre avvikelser i avkastningen
mellan fonden och index, då fonden, inom ramen för
investeringsprocessen, bedriver ett fördjupat
hållbarhetsarbete.

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets är
en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i
tillväxtmarknader globalt. Målsättningen är att
erbjuda en hållbar exponering mot indexet MSCI
Emerging Markets, vilket följer utvecklingen av stora
och medelstora bolag på aktiemarknaderna i 24
tillväxtmarknadsländer runt om i världen. Fonden
strävar efter att efterlikna jämförelseindexets
utveckling, men det förväntas dock kunna uppstå
mindre avvikelser i avkastningen mellan fonden och
index då fonden, inom ramen för
investeringsprocessen, bedriver ett fördjupat
hållbarhetsarbete. Avkastning och innehav kan
också skilja sig jämfört med index då cirka 10% av
fonden kan investeras i impactbolag som bedöms
bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.
Denna andel kan till skillnad ifrån indexets innehav
komma att bestå av småbolag. Fonden avviker
därmed mer ifrån jämförelseindex än andra fonder
som beskrivs som indexnära, dels genom att
utesluta bolag med kontroversiella produkter och
dels genom att premiera bolag som bidrar till
omställningen till förnybar energi.
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Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank Strategi &
Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Strategi &
Allokering är en analysavdelning i Sverige och gruppen ansvarar för
Swedbanks Investeringsstrategi. Den senare består av tre olika
publikationer som kompletterar varandra.

Utgivare, distribution och mottagare

Intressekonflikter

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker
på Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ)
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i
Sverige.

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och
oberoendet av analytikerna.
•

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:

Vad vår analys är baserad på

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

•

Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.

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.

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.

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.

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.

Planerade uppdateringar

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.

Mångfaldigande och spridning

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.

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.

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Financial Products
& Advice, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer
som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt
tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice,
Stockholm.
Adress
Group Finacial Products & Advice, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.
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