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Sammanfattning

Uppkopplad och frånkopplad
2020 blev ett år ingen hade räknat med. I den globala ekonomin
är inget sig likt och på de finansiella marknaderna har berg- och
dalbanan gått snabbare än någonsin. Osäkerheten är
fortfarande mycket hög och därför anser vi inte att det är rätt
läge att vara alltför modig. Balansgången mellan det kortsiktiga
och det lite mer långsiktiga kan vara helt avgörande.
Sällan, om någonsin, har skillnaderna mellan realekonomin och de finansiella
marknaderna varit större. Den första omgärdas av extrem osäkerhet samtidigt som
marknaderna verkar vara helt frikopplade från detta. Det finns förklaringar till
denna märkliga utveckling. Den viktigaste är centralbanker och alla andra
stimulanser som annonserats. Dessa har skapat förhoppningar om en snabb
återhämtning och en lång period av låga räntor, vilket i sin tur inneburit en aldrig
tidigare skådad återhämtning på de finansiella marknaderna. Riskerna i ekonomin
och även på de finansiella marknaderna är dock inte svåra att identifiera men
samtidigt är argumenten för fortsatt optimism starka.
Många ekonomiska indikatorer har återhämtat sig kraftigt men vi ser fortsatt risk
för bakslag och osäkerhet relaterad till bestående effekter av krisen. Ekonomin har
blivit mer uppkopplad och de finansiella marknaderna mer frånkopplade. En annan
bestående effekt är att vi med största sannolikhet kommer ha en ännu längre
period av låga räntor vilket påverkar den långsiktiga allokeringen. Historiska
jämförelser får mindre betydelse och det är rimligt att synen på värdering
förändras. Det är inte avgörande på kort sikt men sannolikt i ett längre perspektiv.
© Swedbank

Regioner

Allokering

Sverige: Neutral (neutral)
Hög andel konjunkturkänsliga inslag är
både en risk och möjlighet i nuläget.
Starkare krona är negativt men starka
balansräkningar positivt. .

Aktier: Neutral (neutral)
Hög risk för en korrigering i närtid
samtidigt som det finns starka
argument för att börsen kommer stå
högre om tre till sex månader. Vi ser
därför möjligheter att addera
exponering på lägre nivåer den
närmaste tiden.

Europa: Övervikt (övervikt)
Värdering och gemensamma
stimulanser stödjer den
konjunkturkänsliga marknaden.

USA: Neutral (neutral)
En hög värdering men stora delar av
bolagen verkar inom strukturella
tillväxtsegment, som vi ser fortsatt
kommer att gynnas.
Japan: Undervikt (undervikt)
Vi föredrar andra konjunkturkänsliga
marknader och ökar vår tidigare
undervikt i Japan ytterligare.
Tillväxtmarknader: Övervikt (neutral)
Högre kinesisk aktivitet, högre
råvarupriser, en svagare dollar samt
värdering är alla stödjande faktorer. Vi
höjer till en övervikt.

Räntor: Undervikt (undervikt)
Centralbankernas verktygslådor förblir
öppna, de kommer att vänta in i det
sista med penningpolitisk åtstramning
när konjunkturen vänder.
Krediter: Övervikt (övervikt)
Tillgångsklassen har uppvisat en
kraftig återhämtning i likhet med
aktiemarknaden, men det bör finnas
mer att hämta.
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Allokeringssammanfattning
Nuvarande vikt

Position

Över-/undervikt

35%

Undervikt

-5%

Penningmarknad

12.5%

Neutral

0%

Obligationsmarknad

22.5%

Neutral

0%

Aktier

50%

Neutral

0%

Sverige

15%

Neutral

0%

Europa

12%

Övervikt

2%

USA

10%

Neutral

0%

Japan

1%

Undervikt

-4%

Tillväxtmarknad

12%

Övervikt

2%

Krediter

15%

Övervikt

5%

Låg risk (Inv.grade)

7.5%

Neutral

0%

Hög risk (High yield)

7.5%

Neutral

0%

Räntor
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Sammanfattning

Tema: Kina

Övervikt: Tillväxtmarknader

Kina var först in i coronakrisen men tycks också bli först med att komma ur
den, och landet ser ut att vara ett av få som faktiskt kan räkna med positiv
BNP-tillväxt i år. Liksom övriga aktiemarknader drabbades också den
kinesiska av kraftiga fall i samband med coronautbrottet i vintras, men detta
följdes av en ännu kraftigare återhämtning och de breda indexen har tagit
igen hela fallet. Även om det varierar mellan sektorerna är den kinesiska
börsen som helhet att betrakta som relativt attraktivt värderad. En viktig
anledning till återhämtningen är att ”pandemimotståndiga” branscher såsom
läkemedel och hemmakontorsutrustning vuxit sig allt större.
Politiska risker saknas inte i Kina och den alltmer frostiga relationen till USA
är påtaglig. Den amerikanska regeringen anklagar Kina och kinesiska bolag
bland annat för spionage och stöld av immateriella rättigheter. Oavsett
meningsskiljaktigheter med omvärlden så är det tydligt att Kinas
finansmarknader går mot en avreglering och liberalisering för utländska
investerare. Stora delar av aktiemarknaden var tidigare kraftigt begränsad
men nu tycks en gradvis avreglering ha påbörjats och detta bidrar till ett
underliggande köptryck hos internationella aktörer.

Liksom på övriga globala marknader kvarstår mycket av osäkerheten på
Tillväxtmarknader, vad gäller makroekonomi och bolagsvinster inför de
närmaste perioderna. Kina som dominerar regionens aktiemarknader, har
ändå visat prov på imponerande snabb återhämtning. Det är viktigt för stora
delar av tillväxtmarknadsområdet, som har ett betydande beroende av
kinesisk efterfrågan. Också omgivningen i övrigt har blivit lite mer
konstruktiv. Råvarupriserna är tillbaka på nivåer från tidigt ifjol, och den
amerikanska dollarn har inte längre samma stöd som tidigare. Allt detta
gynnar Tillväxtmarknader. Trots en komplex riskbild, bedömer vi att detta,
tillsammans med relativt attraktiva värderingar, är skäl att bli mer positiva. Vi
uppgraderar rekommendationen till en övervikt.

Källa: Swedbank, Bloomberg
© Swedbank
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Allokering

Allokering

Allokeringsöversikt

Aktier

Räntor

Krediter

Vi ser en hög risk för en korrigering i närtid
samtidigt finns det starka argument för att
börsen kommer stå högre om tre till sex
månader. Vi ser därför möjligheter att addera
exponering på lägre nivåer den närmaste tiden.
Den låga räntan kommer att spela en avgörande
roll. Vi ligger kvar med en neutral vikt i aktier.

Centralbankernas verktygslådor förblir öppna
och de mycket omfattande tillgångsköpen håller
ner räntorna utmed hela kurvan. Inflationsmål
som kontinuerligt understigs talar för att ledande
centralbanker kommer att vänta in i det sista
med penningpolitisk åtstramning när
konjunkturen vänder. Vi ligger kvar i en undervikt
för att söka avkastning i andra tillgångsklasser.

Tillgångsklassen har uppvisat en kraftig
återhämtning i likhet med aktiemarknaden, men
det bör finnas mer att hämta. Centralbankernas
stödköp av obligationsfonder, ETF:er och
individuella företagsobligationer håller
kreditmarknaden under armarna och stöttar
företagens upplåning. Vi rekommenderar en
bibehållen övervikt i europeiska krediter, jämnt
fördelad mellan HY och IG.

© Swedbank
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Allokering

aktier

Aktier

horisonten avgör

• Pandemins utbrott resulterade i massiva fall på världens
aktiemarknader. Återhämtningen blev dock ännu mer
anmärkningsvärd och det har hittills inte kommit några direkta
bakslag. Sannolikt finns det en hel del kapital som väntar på
en sättning och frågan är om den kommer och i så fall när.
• Vi anser att risken för en korrigering i relativ närtid är för hög
för att ta en mer positiv syn på aktier i det korta perspektivet.
Samtidigt finns det starka argument för att börsen kommer stå
högre om tre till sex månader och vi ser därför möjligheter att
addera exponering på lägre nivåer den närmaste tiden. Den
låga räntan kommer att spela en avgörande roll.
• Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra sedan botten
och ett bakslag vore helt rimligt. Uppgången i sig stoppar dock
på intet sätt vidare uppgång. Vi ligger kvar med en neutral vikt
i aktier, då kombinationen av att det som lyft marknaden hittills
klingar av lite samtidigt som osäkerheten kring bland annat det
kommande presidentvalet i USA och rapportperioden ökar.
© Swedbank
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Allokering

aktier

I korthet

Utveckling

Riskbild

Börsraset tidigare i år gick snabbare än någonsin
och den efterföljande återhämtningen var än mer
exceptionell. Efter obefintlig vinsttillväxt 2019 såg det
ut som att den skulle komma tillbaka under året. Så
blir det inte och nu förväntas istället att den skall
komma tillbaka nästa år, och det med full kraft. Sett
till den realekonomiska utvecklingen ligger det
mycket förhoppningar i kurserna och känslan av att
marknaden inte fungerar normalt just nu infinner sig
lätt, men det betyder inte nödvändigtvis att vi får se
ett slut på detta i närtid. Däremot vore det hälsosamt
att få någon form av sektorrotation om uppgången
skall bestå.

Att aktiemarknaden kan röra sig snabbt och kraftfullt
är inget nytt men i år har det gått lite snabbare och
blivit lite mer kraftfullt än vad vi är vana vid. Pandemin
slog undan all riskvilja då det var omöjligt att uppskatta
konsekvenserna av utbrottet, stimulanserna som
annonserades därefter skapade förhoppningar och
riskviljan kom snabbt tillbaka. Centralbanker och
regeringar runt om i världen har levererat en uppsjö av
stimulanser och andra åtgärder vilket resulterat i att
många ekonomiska indikatorer har återhämtat sig.
Förväntansbilden kollapsade i våras men det visade sig
vara lite väl pessimistiskt, och detsamma gäller för
vinstutvecklingen som överraskade positivt i den
senaste rapportsäsongen. Aktiemarknaden har
återhämtat sig med stöd från stimulanserna, att de
låga räntorna sannolikt förblir låga ännu längre samt
att det absolut värsta troligen är bakom oss.

Riskerna till vår neutrala rekommendation är
balanserade mellan upp- och nedsidan. Beroende
på tidshorisont kommer det ena eller det andra bli
avgörande.

Framåtblickande globalt P/E - konsensus

Vinstförväntningar (% tillväxt) - konsensus

Rekommendation
Vare sig en stark börsutveckling eller en hög
värdering är argument för att undervikta aktier. En
ännu längre period av låga räntor och det faktum att
det finns en hel del kapital på sidlinjen är däremot
argument för att övervikta aktier. Med vetskap hur
snabbt marknaden ändrar fokus anser vi dock att
risken för en närliggande korrigering är hög bland
annat med tanke på det amerikanska presidentvalet
samt den kommande rapportsäsongen. Det resulterar
i att vi behåller vår neutrala vikt och rekommenderar
köp om/när korrigeringen kommer. På lite längre sikt
ser vi god potential för att aktiemarknaden kommer
stå högre.
© Swedbank

Källor: Swedbank, Factset

En stark utveckling i sig är ingen risk för bakslag,
utan snarare ett argument för att den kan fortsätta.
Värderingen är hög men inte heller det är någon
direkt risk anser vi. Med en längre period av låga
räntor är det rimligt att aktier värderas högre än
historiskt samtidigt som det relativa värderingsstödet
är starkt. Ett vaccin vore också bra för riskviljan.
Risker som med stor sannolikhet ändå kan leda till
en korrigering i närtid är det dock ingen brist på.
Tillväxtutsikterna är ytterst osäkra. Nya utbrott av
covid-19 samt turbulens kring Vita Huset och frågor
kring handelsavtal och geopolitik är andra risker.

Källor: Swedbank, Factset
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Allokering

räntor

Räntor

öppen verktygslåda

• Centralbankerna bedriver en fortsatt ytterst stimulerande
penningpolitik, och kommer sannolikt så göra tills såväl konjunktur
som inflation stärkts avsevärt.

• Styrränta och tillgångsköp pekar på fortsatt rekordlåga räntor på
såväl korta som långa löptider. Ytterligare stimulanser sker
sannolikt inte genom negativ ränta utan genom en utökad
balansräkning.
• Det finns inte mycket som tyder på några större rörelser i de
svenska statsräntorna, varken på upp- eller nedsidan. Då vi
fortfarande befinner oss på rekordlåga nivåer, väljer vi att behålla
vår undervikt i räntebenet, med fortsatt neutral ränterisk (duration).

© Swedbank
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Allokering

räntor

I korthet

Utveckling

Riskbild

Det mesta tyder på att såväl penning- som
finanspolitik kommer agera mycket stimulerande
under överskådlig framtid. Om man lägger världens
samtliga oroshärdar i den ena vågskålen, så
kommer alltjämt centralbankernas oändliga tyngd att
väga över till sin fördel. Den monetära expansion
som skett i spåren av coronakrisen saknar
motstycke, till och med i jämförelse med den globala
finanskrisen. Därtill har centralbankerna under en
längre tid misslyckats nå sina inflationsmål, vilket
talar för en fortsatt mycket stöttande penningpolitik
med styrräntor kring noll under överskådlig framtid.

När coronapandemin briserade var marknaden
snabb med att prisa in en räntesänkning från
Riksbanken. Sedan dess har vi dock bevittnat en
förhållandevis kraftfull återhämtning, med vissa små
indikationer på stigande inflation och
inflationsförväntningar under sommaren. Marknaden
är nu tillbaka i linje med Riksbankens, nämligen en
oförändrad styrränta under såväl 2021 som 2022.

Det är i dagsläget inte särskilt svårt att rada upp
orosmoment som kan agera dämpande för de
finansiella marknaderna. Sviktande tillväxt och
stigande arbetslöshet. Nya utbrott av Covid-19 och
nya sammanbrott i Vita Huset. Handelskrig med
Kina, paragrafkrig med britter. I den kontexten
framstår risken för räntehöjningar små. Skulle
återhämtningen överraska kraftigt på uppsidan så
kommer världens centralbanker dessutom vara
mycket försiktiga med åtstramningar, och ge sig
själva rätten att passivt iaktta när inflationsmålen
överstigs. Bland annat har Fed tillkännagett att
inflationsmålet numera ska betraktas som ett
genomsnitt över tid.

Rekommendation
Vi bedömer att sannolikheten för såväl en höjning
som en sänkning av reporäntan är mycket liten, och
nivåerna i svenska ränteprodukter kommer således
även fortsättningsvis vara försumbar.
Riksbankens fortsatta stödköp av statsobligationer
resulterar i fortsatt rekordlåga räntor även på längre
löptider. En starkare konjunktur kommer successivt
att pressa upp dessa en aning, men från mycket
låga nivåer. Swedbanks prognos pekar på en 10årsränta kring 0,1 procent i slutet av året.

Skulle konjunkturen åter svikta kommer Riksbanken
vara mer benägen att använda sin balansräkning för
att stötta, än att återigen gå in i negativt
ränteterritorium. Endast framtiden kan utvisa
följderna av en negativ reporänta, och frågan som
många, inklusive Riksbanken, ställer sig är om
fördelarna överväger nackdelarna. Skulle
konjunkturen däremot förbättras så kommer samtliga
världens centralbanker vara ytterst försiktiga med att
strama åt penningpolitiken alltför tidigt och därmed
riskera att välta återhämtningen.

Centralbankernas tillgångar ökar kraftigt

Riksbanken fortsätter att köpa statsobligationer i
andrahandsmarknaden och innehar per den sista juli
361 miljarder kronor i denna tillgång.

Vi behåller vår undervikt i svenska statsräntor med
oförändrad ränterisk (duration).
© Swedbank
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Allokering - Krediter

Krediter

vilken resa

• Tillgångsklassen har visat en kraftig återhämtning i likhet med
aktiemarknaden, och även om vi har den största resan bakom
oss kan det finnas mer att hämta.
• Centralbankernas stödköp av företagsobligationer med hög
kreditvärdighet innebär att priset på dessa återgått till nivåer
pre-corona. Inom segmentet High Yield råder fortsatt förhöjd
avkastning och risk.
• Vi rekommenderar en fortsatt övervikt i europeiska krediter,
där likviditeten är god, jämnt fördelad mellan HY och IG. Den
förra erbjuder en högre avkastning, men är samtidigt mer
exponerad mot konkurser och nya coronautbrott.

© Swedbank
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Allokering - Krediter

I korthet

Utveckling

Riskbild

Företagsobligationsmarknaden har varit med om en
osannolik resa under de senaste sex månaderna.
Kreditspreadarna, skillnaden mellan räntan på
företagsobligationer och statsobligationer, steg
mycket kraftigt i takt med coronavirusets spridning, för
att sedan falla tillbaka nästan lika hastigt efter
centralbankernas enorma interventioner. Spreadarna
för Investment Grade (IG), de obligationer med högst
rating, har återgått till nivåerna före krisen, men inom
High Yield (HY) är de fortsatt förhöjda, då det råder
stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen
och hur omfattande konkursvågen blir.

Kreditspreadarna inom IG har minskat mycket kraftigt
och är nu tillbaka på samma mycket låga nivåer som
före coronakrisen. Centralbankernas stödköp av
företagsobligationer och ETF’er samt enskilda
värdepapper har kraftigt reducerat kreditrisken i dessa
bolag. Avkastningsnivån är mycket låg, men erbjuder
likväl ett mer attraktivt alternativ än räntemarknaden.
Det finns inte heller mycket att hoppas på i form av
framtida vinster, men å andra sidan är nedsidan
betydligt mer begränsad än HY.

Det råder en stor osäkerhet kring hur stor konkursvågen
i själva verket kommer bli, då detta sker med en viss
fördröjning. Nya utbrott av corona och allmän oro för
den globala konjunkturen kommer sannolikt resultera i
större spreadar, och således lägre obligationspriser,
inte minst inom HY.

Rekommendation
Trots den senaste tidens återhämtning från vårens
extrema nivåer finns det fortsatt attraktiva alternativ
inom segmentet. Spreadar inom HY har en hygglig
möjlighet till att minska ytterligare, och således
addera ytterligare värde för investerare, även om det
råder fortsatt stor osäkerhet kring konkurser.

Inom HY är kreditpremierna fortsatt förhöjda, då det
råder stor osäkerhet kring den ekonomiska
utvecklingen och en eventuell våg av konkurser.
Kreditspreadar (%)

Samtidigt är centralbanksåtgärderna så pass unika
denna gång, att en fortsatt minskning i kreditspreadar är
trolig även för bolag med låg rating. Bolag passar på att
finansiera sig på historiskt låga nivåer och har i många
fall prioriterat en sund balansräkning framför
aktieutdelningar för att vidmakthålla sin rating.
Vore utsikterna för ekonomin väsentligt mer positiva
skulle vi vara benägna att ta en större risk mot HY, inte
minst då centralbankerna aviserat köp även inom detta
segment. Stödprogrammen inkluderar så kallade
”Fallen Angels”, det vill säga bolag som under krisen
tappat sin IG rating. Vi tror dock inte att återhämtningen
kommer vara helt linjär och väljer därför att ta med lika
delar HY som IG i våra portföljer.

Vi rekommenderar en övervikt inom krediter, men
fördelar den jämnt mellan HY och IG för att iaktta en
viss försiktighet. Vi föredrar europeisk kreditmarknad
framför amerikansk, där den sistnämnda har en
större energisektor och en något värre situation för
smittspridningen. Vi undviker fortsatt den nordiska
kreditmarknaden på grund av den dåliga likviditeten.
© Swedbank
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Tema - Kina

Tema

Kina

• Landet har fått sig en törn av pandemin men det finns tydliga
tecken på en kraftig återhämtning.
• Spänningar i relationen till USA och debatt om dataanvändning
och personlig integritet oroar…
• … men en avreglering och liberalisering av de finansiella
marknaderna lockar till sig stora flöden av utländskt kapital.

© Swedbank
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Tema - Kina

Först in i krisen

men också först ut

Efter flera decennier med en imponerande BNPtillväxt blev 2020 året då allt stod på ända.
Coronaviruset började sannolikt i Kina men fick sedan
globalt fotfäste och pandemin var ett faktum. Kina var
således först in i coronakrisen men tycks också bli
först med att komma ur den. Trots att BNP-tillväxten
fått sig en törn – landet tog faktiskt det ovanliga
beslutet att avstå från att sätta ett specifikt tillväxtmål i
år – ser Kina ut att vara det enda coronadrabbade
landet som faktiskt klarar sig undan med positiv tillväxt
2020. Medan global BNP, enligt Swedbanks prognos,
väntas sjunka med 3 procent, var Kina det enda
landet med positiv tillväxt redan under det andra
kvartalet och Swedbanks helårsprognos för landet är
+2 procent. Detta kan sättas i ett historiskt perspektiv,
då Kinas BNP-tillväxt brukar vara runt 3
procentenheter högre än omvärldens.

Börsutvecklingen
Liksom övriga aktiemarknader drabbades också den
kinesiska av kraftiga fall i samband med
coronautbrottet i vintras. Utöver virusoron fanns en
allmän osäkerhet om en vikande konjunktur och lägg
därtill det ansträngda förhållandet till USA. Framåt
vårkanten återhämtade sig dock börserna och de
breda kinesiska aktieindexen har för länge sedan
hämtat igen hela nedgången.
Även om det varierar mellan sektorerna så är den
kinesiska börsen som helhet att betrakta som relativt
attraktivt värderad. P/E-talet – det vill säga
börskurserna i förhållande till nästa års förväntade
vinster – uppgår till 14 för det breda kinesiska
aktieindexet MSCI Kina, medan motsvarande för
MSCI Världen är 19.

En viktig anledning till återhämtningen är att
”pandemimotståndiga” branscher såsom läkemedel,
medicinsk utrustning, hemelektronik och
internetbaserade tjänster vuxit sig allt större på den
kinesiska marknaden. Sett till
sektorsammansättningen på MSCI Kina kan vi se att
Sällanköpsvaror vuxit från att ha utgjort 4 procent för
fem år sedan, till att i dag utgöra hela 31 procent. På
motsvarande sätt har Hälsovårdssektorn gått från i
princip obefintliga nivåer till att nu utgöra 6 procent,
och Kommunikationstjänster har fördubblat sin andel
de senaste fem åren och står nu för 22 procent.
Samtidigt har sektorer inom tung traditionell industri,
såsom Basindustri och Energi, minskat.

Börsutveckling

På samma sätt har övrig makrostatistik såsom
inköpschefsindex, detaljhandel och industriproduktion
bekräftat den positiva bilden. Till skillnad från tidigare
domineras Kinas ekonomi inte längre enbart av
export, utan inhemsk konsumtion har seglat upp som
allt viktigare. Den här utvecklingen har varit gynnsam
under pandemin, när många fabriker stått stilla och
omvärldens efterfrågan lyst med sin frånvaro.

Källor: Swedbank, MSCI

Källor: Swedbank, Bloomberg

© Swedbank
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Tema - Kina

Det finns orosmoln
Politiska risker saknas inte i Kina och den alltmer
frostiga relationen med USA är påtaglig. Den
amerikanska regeringen anklagar Kina och kinesiska
bolag bland annat för spionage och stöld av
immateriella rättigheter. Två av bolagen som hamnat
i storpolitikens hetluft är kinesiska telekombolaget
Huawei och IT-företaget Bytedance, som bland
annat står bakom succéappen TikTok,
För Huaweis del handlar det om att bolaget ska ha
stulit patenterad amerikansk teknik och flera
amerikanska företag har avbrutit samarbetet med
bolaget. När det gäller appen TikTok, som i
skrivande stund har 2 miljarder användare över hela
världen, finns det misstankar om att information från
användarnas mobiltelefoner sparas ned och delas
med den kinesiska staten. Bytedance tillbakavisar
dock dessa rykten men det faktum att det finns en
lag som tvingar kinesiska bolag att samarbeta med
underrättelsetjänsten, oavsett geografisk placering,
gör att bolagets försvar inte är övertygande.
USA:s regering vill förbjuda TikTok helt, alternativt
låta en amerikansk aktör ta över ägandeskapet, och i
Europa och Australien diskuteras begränsningar av
användandet. I Indien har appen förbjudits helt.

© Swedbank

En annan politisk risk är oroligheterna i Hongkong, där
implementeringen av en ny säkerhetslag minskat
Hongkongs självstyre i juridiska och säkerhetspolitiska
frågor. Utöver lokala protester har detta även
ifrågasatts kraftigt bland omvärlden.

Den kinesiska marknaden når allt fler
Något som kan tolkas som ett svar på omvärldens
ifrågasättande vad gäller den kinesiska statens
kontrollbehov är att det blivit lättare för utländska
aktörer att investera i landet. Stora delar av
aktiemarknaden var tidigare kraftigt begränsad och
internationella investerare fick endast en kvot tilldelad.
På samma sätt var det i princip omöjligt att som
utländsk ägare bli majoritetsägare i ett kinesiskt bolag.
Det krävdes ett lokalt så kallat samverkansföretag som
delägare. Nu tycks en gradvis avreglering ha påbörjats
och detta bidrar till ett underliggande köptryck hos
utländska investerare. Därutöver har internationella
indexmakare såsom MSCI och FTSE börjat att
inkludera en större andel kinesiska aktier, vilket även
ger upphov till passiva flöden från indexfonder och
börshandlade produkter.

En annan viktig grupp för börsen är kinesiska
småsparare, som ivrigt påhejade av statligt styrda
medier, köper aktier som aldrig förr. Uppmaningen
under försommaren har varit att man ska stödja
landets återhämtning genom att investera på börsen,
och att en ”hälsosam uppgång är i antågande”.
Småspararnas alltmer spekulativa affärer – inte minst
är det vanligt att låna pengar för att kunna köpa aktier
– har gett upphov till rädsla för en börsbubbla, likt den
2015, när den kinesiska börsen kollapsade. Vi vill
hävda att det finns stora skillnader och ser därmed inte
någon överhängande risk. Utöver att uppgången
stöttas av stora flöden från utlandet, är belåningen
bland privatinvesterare inte lika hög som vid bubblan
2015. Därtill finns ett antal stora statskontrollerade
pensionsfonder och investmentbolag som står beredda
att gå in och stödköpa aktier om behovet skulle
uppstå.

Vår rekommendation
För exponering mot ovanstående mestadels attraktiva
region rekommenderar vi Swedbank Robur Kinafond.
Läs mer under Produkt- och affärsförslag!
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Regionöversikt

Sverige

Europa

USA

Japan

Tillväxtmarknader

Vi behåller den neutrala
rekommendationen. Om det
kommer en kortsiktig
korrigering tar sannolikt
Sverige mer stryk än många
andra marknader. En
fortsatt ekonomisk
återhämtning, utan några
större bakslag, skulle kunna
innebära att en neutral vikt
är för försiktig.

Europas övervikt kvarstår.
En fortsatt förbättrad
konjunktur borde tala för
den konjunkturkänsliga
europeiska aktiemarknaden.
Även värderingen och ett
EU som nått en
överenskommelse gällande
stimulanser är stödjande för
vår rekommendation.

Amerikanska
aktievärderingar är efter
vårens och sommarens rally
jämförelsevis höga. Men
stora delar av bolagen
verkar inom strukturella
tillväxtsegment, som vi ser
fortsatt kommer att gynnas,
trots en sannolikt krävande
miljö under hösten. Vi
behåller en neutral vikt.

Global oro drabbar en
omvärldsberoende japansk
aktiemarknad. Den
inhemska ekonomin var
redan innan pandemin
svag. Vi föredrar nu andra
konjunkturkänsliga
marknader och ökar vår
tidigare undervikt i Japan
ytterligare.

Trots en fortsatt komplex
riskbild, har omgivningen
blivit lite mer konstruktiv, det
gäller kinesisk aktivitet,
högre råvarupriser och en
svagare dollar. Allt detta
gynnar Tillväxtmarknader.
Vi ser värderingarna som
konkurrenskraftiga, och
höjer rekommendationen till
en övervikt.

© Swedbank
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Regioner - Sverige

Sverige

Svensson i mitten

• Aktiemarknaden i Sverige har i likhet med övriga börser haft
en enastående återhämtning sedan de kraftiga fallen tidigare i
år. Sedan årsskiftet är index nu på plus i likhet med de flesta
andra marknader.
• Sveriges höga konjunkturkänsliga vikt brukar ofta ge en extra
skjuts till utvecklingen men denna gång är det primärt
teknologisektorn som dragit och den finns det betydligt mindre
av i Sverige. Kronan har dessutom stärkts, framförallt mot
dollarn, vilket påverkar vinstprognoserna för många bolag
negativt.
• Vi står kvar vid en neutral vikt för regionen.

© Swedbank

16

Regioner - Sverige

I korthet

Utveckling

Riskbild

De massiva börsfallen i mars följdes under våren av
kraftiga nedjusteringar av vinstförväntningarna. I den
senaste rapportsäsongen lyckades bolagen
rapportera lite bättre än de nedtryckta estimaten.

Börsens återhämtning har varit enastående och
Sverige är inget undantag. I ett europeiskt perspektiv
är Sverige en av de bästa marknaderna men
regionen har inte hängt med den amerikanska
utvecklingen.

Riskerna för den svenska aktiemarknaden är till stor
del desamma som för aktier i stort. I nuläget är de
negativa riskerna till stor del relaterade till bakslag i
den ekonomiska återhämtningen och nya utbrott av
covid-19. De första skulle sannolikt slå hårdare mot
Sverige än många andra marknader. Addera därtill
den starkare kronan, inte minst mot dollarn, som kan
lägga lite av en blöt filt över eventuella positiva
överraskningar framåt.

De konjunkturkänsliga bolagen har utvecklats väl
medan bankerna inte hängt med. I den kommande
rapportsäsongen finns en risk att det kan bli lite
bakslag relaterade till den starkare kronan.
Den absoluta värderingen är hög men inget hot i sig
som vi ser det, samtidigt är det relativa stödet starkt.

Rekommendation
Den svenska börsen handlas till ett framåtblickande
P/E tal på knappa 20x, vilket är 30% över
snittnivåerna för de senaste tio åren. Motsvarande
premie i Europa är något högre och i USA är den
väsentligt högre, så ur detta perspektiv är inte
Sverige dyrt. Att värderingen generellt sett är hög
anser vi inte är något större bekymmer då räntorna
sannolikt kommer förbli väldigt låga för en avsevärd
tid framåt.

Högt konjunkturkänsligt inslag, som Sverige har,
brukar normalt sett innebära lite större svängningar
än andra marknader. Centralbanker och regeringar
agerade mycket kraftfullt då pandemin slog till vilket
snabbt skapade förhoppningar om att konjunkturen
skulle återhämta sig och det förklarar sannolikt att
Sverige är en av de bästa marknaderna i Europa.
Lägg därtill att Sverige generellt sett har välskötta
bolag med stabila balansräkningar.
Globalt sett är teknologi det som utvecklats allra bäst
och det förklarar att USA gått ännu bättre än Sverige
då exponeringen är högre mot denna sektor där.
Framåtblickande P/E tal (konsensus)

En fortsatt ekonomisk återhämtning, utan några
större bakslag, skulle kunna innebära att en neutral
vikt är för försiktig. Även det relativa stödet från de
låga räntorna kan ge extra stöd till Sverige då de
svenska bolagen generellt har bra balansräkningar
och goda möjligheter till utdelningar, även om
många pausade just dessa tidigare i våras.
Sverige OMX index och vinstförväntningar (konsensus)

Vi behåller den neutrala rekommendationen för
Sverige och ser, precis som för de globala
marknaderna, en risk för en kortsiktig korrigering
innan det åter igen vänder upp. Om fallet kommer är
det en uppenbar risk att Sverige tar mer stryk än
många andra marknader.
© Swedbank
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Källor: Swedbank, Factset

Källor: Swedbank, Factset

Regioner - Europa

Europa

på väg framåt

• Europa har med Tyskland i spetsen till viss del fått kontroll på
smittspridningen, även om visst orosmoment kvarstår i form av
tecken på ökad spridning efter semestrarna.
• De europeiska börserna har inte lyckats hålla jämna steg med
flera av de övriga regionernas, bland annat mot bakgrund av
en lägre andel teknikbolag. Men, en ökad tilltro till en
förbättrad konjunktur, tillsammans med ett EU som nått en
överenskommelse kring stimulanspaketeten och den kraftigt
stigande amerikanska börsen kan tala för ett ökat
investerarintresse.
• Vi bibehåller en övervikt för Europa.

© Swedbank
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Regioner - Europa

I korthet

Utveckling

Riskbild

Europa har precis som många andra regioner
drabbats hårt av pandemins effekter. Däremot har
åtgärder på många håll för att dämpa
smittspridningen varit relativt lyckosamma med
Tyskland i spetsen. Viss osäkerhet råder dock kring
hur utvecklingen kommer att se ut framöver då
smittspridningen visat tecken på att ta fart igen efter
semestrarna. Det är dock viktigt att ha klart för sig att
situationen ser väldigt olika ut för olika länder i
Europa, såväl smittspridningsmässigt som
finanspolitiskt.

Europeiska aktiemarknader har inte haft samma
starka utvecklingen som en del andra regioners
aktiemarknader. Anledningarna är flera men en viktig
faktor är en relativt mindre andel bolag inom
framförallt teknik och tillväxt. Det är dessa sektorer
som generellt drivit på aktiemarknaderna positivt.
Något som gör att Europa handlas med en tydlig
värderingsrabatt kontra framförallt USA och har en
bra bit upp till nya rekordnivåer. Sett ur ett absolut
perspektiv är värderingen i Europa inte billig ur ett
P/E-perspektiv med 18,4x, vilket är en premie på 3035%, jämfört med de senaste tio åren. Framtida
vinstutveckling förblir osäker man å andra sidan är
pris/bok-värderingen inte lika ansträngd.

Riskbilden mot utvecklingen i Europa skiljer sig inte
särskilt nämnvärt mot den i övriga regioner så till
vida att en fortsatt begränsad smittspridning
tillsammans med en förbättrad konjunktur är
nödvändig. Något som behövs för såväl en
positivare marknadssyn på den stora europeiska
banksektorn liksom en ökad efterfrågan på fordon,
en sektor som även den är viktig för europeisk
aktiemarknad. I denna sektor pågår också samtidigt
en stor strukturell omvandling som kan komma att
rita om kartan för den framtida fordonsindustrin. I
den positiva vågskålen finns dock tecken på en
konjunkturell förbättring, även om förbättringstakten
avtagit. Därtill är det faktum att EU lyckats komma
överens om en återhämtningsfond positivt liksom det
faktum att ECB ser ut att vara beredda att fortsatt
”göra vad som krävs” för att hålla ekonomin,
marknaderna och konjunkturen under armarna.

RoE och pris/bok-värdering Europa

Europa vs USA-börsen sedan majstrategin

Rekommendation
Vi väljer att behålla Europa i en övervikt, som vi tog
upp i samband med juliuppdateringen. Investerare
fortsätter försöka hitta tillgångar att investera i efter
den starka utvecklingen i USA. Inflöden till Europa
kan stötta de europeiska aktiemarknaderna framöver
en tid. Samtidigt är de europeiska börserna på klart
lägre nivåer jämfört med många andra regioner, vilket
också kan ses som en positiv faktor. Men, med det
sagt behövs sannolikt en fortsatt förbättrad konjunktur
för att investerare ska rikta fokus mot dem europeiska
aktiemarknaderna. Detta då dessa i hög grad är
exponerade mot en klassik konjunkturcykel.

© Swedbank

Källa: Swedbank, Macrobond

Källa: Swedbank, Macrobond
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Regioner - USA

USA

tillväxt kostar

• Amerikanska aktievärderingar är efter vårens och sommarens
rally jämförelsevis höga. Samtidigt verkar stora delar av
bolagen inom strukturellt gynnade sektorer, som vi ser har
goda förutsättningar att gynnas trots - och i vissa fall tack vare
- en besvärlig miljö.
• Vi ser fortsatt en osäker internationell och inhemsk omgivning
under hösten. Samtidigt har möjligheterna att överblicka
amerikansk makroekonomi och bolagsvinster för de närmaste
perioderna förbättrats.
• Vi rekommenderar fortsatt en neutral portföljvikt i USA.

© Swedbank
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Regioner - USA

I korthet

Utveckling

Riskbild

Vårens ekonomiska kollaps är nu historia, enligt
marknadens synsätt. Vi ser förutsättningarna
härifrån som blandade. Pågående och planerade
stimulanser kommer att förhindra ett sammanbrott.
Men smittspridningen är långt ifrån kontrollerad och
efterdyningarna av vårens och sommarens
nedstängning kommer att finnas med oss länge än.
Vinstutvecklingen under det andra kvartalet har ändå
varit lite mindre nattsvart än befarat; signalerna
framåt ger gott hopp om att vinsterna inom rimlig tid
kan jaga i kapp den snabba kursåterhämtningen. Vi
ser relativt positivt på amerikanska företags
möjligheter att lönsamt konkurrera i en extrem miljö.

Amerikanska aktier har i år, liksom under den
extrema perioden sedan februari, utvecklats bättre
än aktier på övriga regioner. Då relationen
dollar/krona, speciellt under den starka
marknadsåterhämtningen sedan slutet av mars, har
försvagats ordentligt, naggar det betydande i kanten
på utfallet för en svensk sparare. Det stora inslaget
av företag inom globala tillväxtsegment; IT, digital
handel och media etc., bidrar till utvecklingen. Detta
är strukturellt attraktiva delar av den globala
ekonomin, som också är förhållandevis defensiva i
en extrem miljö. De gynnas också då
konsumtionsmönstret förändras och mer sker från
hemmet, via digitala kanaler. Den mycket starka
uppgången sedan mars har varit koncentrerad till ett
relativt mindre antal bolag med starka tillväxtattribut.
Det innebär också att de här aktierna har tagit med
sig värderingen för den breda marknaden till
jämförelsevis höga nivåer.

Amerikansk ekonomisk aktivitet förblir kraftigt påverkad
kommande perioder, bland annat via en vikande
arbetsmarknad. En överenskommelse om utökade
stimulanser i närtid blir viktig. Den inrikespolitiska scenen
riskerar samtidigt att utvecklas turbulent inför höstens val.

Rekommendation
Vi har sedan vår julistrategi rekommenderat en
neutral vikt i USA. Vi sänkte rekommendationen i ett
skede då global ekonomisk aktivitet och riskaptit
visade tydliga tecken på att ha bottnat, en miljö vi
bedömde skulle gynna den amerikanska marknaden
relativt mindre. Med de flesta traditionella mått är
aktievärderingarna i USA höga, men mycket av
värderingsskillnaden mot övriga världen är
koncentrerad till ett mindre antal snabbväxande
segment, som i den här miljön också är
jämförelsevis stabila. Dessa upptar också en allt
större del av den den amerikanska marknaden. Vi
ser därför relativt positivt på bolagens möjligheter att
upprätthålla försäljning och vinst, vilket bidrar till att
göra värderingarna försvarliga. Vi behåller en
neutral taktisk rekommendation i USA.
© Swedbank

S&P 500, Vinstutveckling och värdering

Källa: Swedbank, Macrobond

De stora amerikanska IT- och internet-aktierna har drivit
New York-börsen, delvis då de har gynnats under
pandemin. En gradvis återgång till mer normala rutiner
kan möjligen få intresset för IT, internet, spel etc. att avta,
åtminstone temporärt. Risken för regleringsåtgärder mot
bolagen kvarstår. Eventuellt svagare utveckling för deras
aktier skulle ge avtryck också på den breda marknaden.
Den internationella riskbilden kvarstår och riskerar också
att kompliceras under hösten. Det gäller bland annat
geopolitiskt där miljön har försämrats under sommaren,
främst tonläget mellan USA och Kina. Handelspolitiken är
fortsatt en central del av konflikten.
USA, CBI, Arbetsmarknadssituation bland hushållen

Källa: Swedbank, Macrobond
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Regioner - Japan

Japan

bolag i motvind

• Den japanska marknaden har stora inslag av innovativa,
välskötta och attraktivt värderade företag. Men, som vi ser det,
saknas ännu förutsättningarna för bolagen att fullt utnyttja och
få investerarnas uppskattning för detta.
• Den inhemska ekonomin hade redan innan det globala
pandemiutbrottet stagnerat. Nedstängning av delar av
ekonomin därefter, och vikande utrikeshandel, tynger stora
delar av Tokyobörsen, bland annat den viktiga verkstads- och
bilsektorn.
• Vi minskar den rekommenderade vikten i Japan ytterligare,
och föredrar aktieexponering mot konjunkturkänsliga delar av
den globala ekonomin via marknader i Europa och
tillväxtmarknadsområdet.

© Swedbank
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Regioner - Japan

I korthet

Utveckling

Riskbild

Japansk ekonomisk aktivitet har utvecklats svagt
under en längre period. Förra höstens momshöjning
var strukturellt nödvändig men infördes, liksom vid
tidigare liknande tillfällen, i en ömtålig fas av
konjunkturcykeln. Recessionen var ett faktum redan
under det första kvartalet. Stämningsläget hos
japanska konsumenter och inom näringslivet har
speglat avmattningen (bilden längst ned till höger).
Även om virusutbrottet har drabbat Japan relativt sent
och förloppet har varit jämförelsevis lindrigt, syns nu
de ekonomiska effekterna tydligt. Stimulanserna för
att möta detta har, liksom i andra regioner, varit
aggressiva och emellanåt innovativa, men slagkraften
begränsad. Den konjunkturkänsliga japanska
aktiemarknaden har, som vi ser det, jämförelsevis
många faktorer emot sig i närtid.

Avkastningen på den japanska aktiemarknaden har
under 2020 varit svag, och under den för ett globalt
index. Detsamma gäller under de senaste
månadernas extrema marknadsrörelser. Även om
den japanska valutan, liksom de flesta andra, har
varit vikande mot kronan, har den varit jämförelsevis
stark mot andra ledande valutor. Den relativa
avkastningen för en svensk placerare, jämfört med
andra stora regioner, har därför inte varit fullt lika
svag. Tillväxtaktier har i Japan gett betydligt bättre
avkastning än den breda lokala marknaden, men
ändå inte nått upp till sina globala motsvarigheter.

Med en stor exportsektor, delar den japanska
marknaden de flesta av de risker som träffar andra
regioner, i spåren av den globala pandemin, ökad
geopolitisk oro, handelsdispyt etc.

Utländska placerare har under året hittills nettosålt
japanska aktier. De flesta kategorier inhemska
placerare har nettoköpt, inklusive bolagen själva, via
återköp.

Möjliga risker med en undervikt i Japan är som vi ser
det: 1. En eventuellt förnyad och utökad ekonomisk
stimulans- och/eller reformpolitik. 2. Bättre global
efterfrågan och prisutveckling, åtföljd av stigande
långräntor, skulle gynna Tokyobörsen. Vi ser relativt
få tecken på något av detta i närtid.

Rekommendation
Vi har rekommenderat en undervikt i Japan sedan i
juli. Oinspirerande inhemsk ekonomi, vikande global
efterfrågan och relativt sämre vinsttillväxt, ställt mot
låga värderingar, har varit några av våra argument.
Samtliga dessa är fortfarande aktuella. Relativt
övriga regioner i vårt universum har vår syn blivit
ännu lite mer försiktig. Vi minskar den
rekommenderade vikten i Japan ytterligare, och
föredrar taktisk exponering mot konjunkturkänsliga
delar av den globala ekonomin via andra
marknader, i Europa och på Tillväxtmarknader.
© Swedbank

MSCI, prisutveckling, lokal valuta, 2020

Japansk inrikespolitik har hamnat i fokus efter att
premiärminister Shinzo Abe, som lett den
ekonomiska reformpolitiken sedan 2013, meddelat
att han lämnar sin post av hälsoskäl. Även om
reforminnnehållet har blivit alltmer tunt under åren,
och Abes popularitet har minskat, föder ett skifte
osäkerhet, inte minst bland utländska placerare.

Konsumentförtroende/BoJ Tankan (näringslivsbarometer)

Källa: Swedbank, Macrobond
Källa: Swedbank, Macrobond
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Regioner Tillväxtmarknader

Tillväxtmarknader
höjer

vi

• Regionen har pressats av pandemirelaterade nedstängningar
och, delvis i spåren av dessa, lokal ekonomisk/politisk
osäkerhet.
• Problemen är långt ifrån överstökade, men omgivningen har
blivit lite mer konstruktiv. Den kinesiska ekonomin visar god
aktivitet, råvarupriserna är tillbaka på nivåer från tidigt ifjol, och
den amerikanska dollarn har inte längre samma stöd som
tidigare. Allt detta gynnar Tillväxtmarknader.
• Vi nedgraderade vår taktiska rekommendation på
Tillväxtmarknader till neutral i maj 2019, bland annat mot
bakgrund av den då upptrappade handelskonflikten. Vi ser
tillräckligt med positiva förutsättningar för att nu höja
rekommendationen till en övervikt.

© Swedbank
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Regioner Tillväxtmarknader

I korthet

Utveckling

Riskbild

Tillväxtmarknadsländerna har fortsatt flera faktorer
att brottas med. En global återhämtning är långtifrån
säkerställd. Efterdyningar från pandemirelaterade
nedstängningar dröjer kvar länge än, och i spåren av
dem, lokala ekonomiska och politiska störningar.
Däremot är den amerikanska dollarn i en period av
relativ svaghet, vilket också underlättar för
tillväxtmarknadsländerna att föra en lätt
penningpolitik. Samtidigt har råvarupriserna
återhämtat sig rejält, vilket likaledes gynnar
tillväxtmarknadsområdet. Vi ser också tydliga tecken
på ekonomisk stabilisering i Kina. Även om kinesiska
stimulanser därför har avtagit under sommaren,
vilket är lite mindre positivt, är den bättre aktiviteten i
Kina värdefull för hela regionen.

Aktieutvecklingen i tillväxtmarknadsområdet är under
året hittills, och efter den extrema återhämtningen
sedan mars, i stort oförändrad. Den är också lite
sämre än på utvecklade marknader. Då många av
regionens valutor samtidigt har varit vikande, inte
minst mot den starka kronan, är avkastningen i
kronor klart negativ så här långt i år.

En fortsatt bräcklig global ekonomi överskuggar övriga
risker, som vi ser det. Eventuella bakslag skulle
negativt påverka globala handelsflöden, råvarupriser,
regionens valutor etc. Smittspridningen är långt ifrån
under kontroll, och flera länder visar åter tecken på en
ökning. Stimulanserna är alltjämt kraftiga, men
resurserna i många länder börjar sina. Andra, sedan
tidigare kvardröjande riskfaktorer är:

Rekommendation
Vi nedgraderade vår taktiska rekommendation på
Tillväxtmarknader till neutral i maj 2019, bland annat
mot bakgrund av den då upptrappade
handelskonflikten. Osäkerheten är fortsatt hög, men
flera signaler pekar på att global ekonomisk aktivitet
har bottnat. Även om mycket av riskbilden består,
bedömer vi att detta, i kombination med relativt
attraktiva värderingar, är skäl att bli mer positiva. Vi
uppgraderar rekommendationen till en övervikt.

Den kinesiska marknaden, fastlandskina inte minst,
har fortsatt att utvecklas väl. Kinesiska
företagsvinster har under sommaren överraskat
positivt.
Liksom i övriga världen är det framförallt de mer
tillväxtorienterade sektorerna IT, internetbaserade
tjänster, telekommunikation, hälsovård etc., som haft
en relativt bättre utveckling under 2020. Det har
bidragit till en jämförelsevis fin avkastning på
marknaderna i Korea och Taiwan.
2020 kursutveckling (MSCI prisindex, lokal valuta)

Källa: Swedbank, Macrobond
© Swedbank

• Ansträngda statsfinanser och hög utlandsbelåning
ökar utsattheten för flera tillväxtmarknadsländer. Flera
av regionens valutor är fortsatt svaga.
• Betydande tecken på finansiell stress och högre
kreditförluster i flera ekonomier.
• Konflikten Kina-USA riskerar att påverka regionens
marknader, inklusive den stora asiatiska IT sektorn.
Metallpriser, Tillväxtmarknadsvalutor

Källa: Swedbank, Macrobond
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Aktiva kunder

Produkt- och affärsförslag
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.

aktier
Swedbank Robur

Externa

Indexnära

Sverige

Sverigefond

Spiltan Aktiefond Stabil

Access Sverige

Europa

Europafond

AB SICAV I European Eq Ptf A A

Access Europa

USA

USA

BNPP US Growth C C

Access USA

Japan

Japanfond

Schroder ISF Jpn Opports A Acc

Access Edge Japan*

Tillväxtmarknader

Global Emerging Markets

JPM Emerging Markets Opp.

Access Edge Emerging Markets*

* Fonden kan avvika mer från 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 och en cirkulär ekonomi.

Tema
Kina

Aktiva kunder

Kinafond

räntor
Swedbank Robur

Externa

Kort duration

Räntefond Kort Plus

Öhman Räntefond Kompass Hållbar

Lång duration

Obligationsfond

SPP Obligationsfond

Krediter IG

Företagsobligationsfond

Evli Corporate Bond B SEK

Krediter HY

Företagsobligationsfond Mix
Företagsobligationsfond HY

Evli High Yield B SEK
Fidelity Emerging Mkt Dbt A-AccSEK Hdg

Företagsobligationer
Tillväxtmarknader

Affärsförslag
Teknologi

Robur Technology

Bekväma kunder
Bas Aktier, Bas Action, Bas Mix, Bas
Solid

© 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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Urvalsprocess

Hållbarhet

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.

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.

© Swedbank

Analys kreditfonder
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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Räntefonder

Swedbank Robur Räntefond Kort
Plus
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 +0,33 procent
efter avgifter (per 200731). Fonden följer Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

© Swedbank

Öhman Räntefond Kompass Hållbar
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 +1,9
procent före avgifter (per 200731). 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

SPP Obligationsfond

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 0,05 procent efter
avgifter (per 200731). Fonden följer Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

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 procent kommer från
produktion/distribution av t ex fossila bränslen eller
vapen. Fondens förväntade avkastning är +0,24
procent före avgifter (per 200630).

© Swedbank
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Kreditfonder

Swedbank Robur
Företagsobligationsfond
Swedbank Robur Företagsobligationsfond är en
aktivt förvaltad räntefond som placerar i
företagsobligationer och där mer än 50 procent av
dessa ska vara utgivna av europeiska företag.
Fondens övriga placeringar får göras i Europa såväl
som globalt. Historiskt har placeringarna till drygt 80
procent 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 +1,16 procent efter avgifter
(per 200731). Fonden följer Swedbank Roburs policy
för ansvarsfulla investeringar.

© Swedbank

Evli Corporate Bond B SEK
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 procent i
obligationer med högre kreditbetyg (Investment
Grade) och 25 procent i obligationer med lägre
kreditbetyg (High Yield). Portföljens genomsnittliga
kreditbetyg ska alltid vara minst vara BBB-. Högst 20
procent 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 +2,41 procent efter avgifter
(per 200630).
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Swedbank Robur
Företagsobligationsfond Mix

Swedbank Robur
Företagsobligationsfond High Yield

Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
placerar till övervägande del i företagsobligationer
utgivna av europeiska företag. Fonden investerar
normalt 50 procent i obligationer med högre
kreditbetyg (Investment Grade) och 50 procent 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 +2,61 procent efter avgifter (per
200731). Fonden följer Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar.
Fonden startade 2018-01-15.

Swedbank Robur Företagsobligationsfond High
Yield placerar huvudsakligen i företagsobligationer
utgivna av europeiska företag. Fonden investerar till
övervägande del (mer än 50 procent) 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 +4,01 procent
efter avgifter (per 200731). Fonden följer Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

© Swedbank

Evli High Yield B SEK
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 procent 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 +5,52 procent efter avgifter
(per 200630).
32

Produkt- och affärsförslag

Fidelity Emerging Mkt Dbt A-AccSEK Hdg
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.

© Swedbank
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Aktiefonder

Sverige
Swedbank Robur Sverigefond
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

Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltad
aktiefond som investerar i stora och medelstora
företag på den svenska aktiemarknaden. Fonden har
en tredelad struktur med bolag noga utvalda utan
sär-skild fokus på bransch eller storlek,
investmentbolag samt direktavkastande tillgångar.
Ungefärlig fördelning i nämnd ordning är 50 procent,
35 procent och 15 procent. Samtliga innehav väljs ut
enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som
karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och
stabilitet. Aktieinnehaven är 20-30 stycken. Tanken
med investmentbolag är att erhålla diversifiering
genom indirekt ägande till många fler bolag.
Investmentbolagen är professionella investerare som
agerar aktiva ägare för att utveckla och förädla
noterade och onoterade bolag. Fondens defensiva
inslag av direktavkastande tillgångar, som
exempelvis företagsobligationer, håller emot när
börsen faller. Olika hållbarhetsaspekter, såsom miljö,
sociala områden och bolagsstyrning, beaktas i
fondens förvaltning.
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Europa
Swedbank Robur Europafond
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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Europa
AB (AllianceBernstein) SICAV I
European Eq Ptf A A
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.

USA
Swedbank Robur USA
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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USA
BNP Paribas US Growth CC

Japan
Swedbank Robur Japanfond

Japan
Schroder ISF Jpn Opportunities

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.

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.
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Tillväxtmarknader
Swedbank Robur Global Emerging
Markets
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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Tillväxtmarknader
JPM Emerging Mkts Opportunities

Tema: Kina
Swedbank Robur Kinafond

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 Kinafond är en aktivt förvaltad
aktiefond som investerar i bolag inom olika
branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, och i
företag som har en betydande anknytning till dessa
länder. Förvaltningen sker utifrån en långsiktig
placeringshorisont, och en aktiv investeringsstrategi
där förvaltaren både använder sig av övergripande
marknadsanalys såväl som analys av enskilda
företag. Bolagsval står i centrum av
investeringsprocessen, och vilka sektorer som
investeringarna sker i är ett resultat av de bolagsval
som görs. Förvaltaren försöker hitta kvalitetsbolag
som förväntas ha starkast vinstutveckling och som
anses attraktivt värderade i förhållande till bolagets
framtida intjäningspotential. Detta görs genom att
förvaltaren huvudsakligen letar efter bolag som
gynnas av strukturell tillväxt och vars
produkter/tjänster efterfrågas av konsumenter.
Identifiering och analys av olika teman är även 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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Indexnära fonder
Swedbank Robur Access Sverige
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
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.
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Swedbank Robur Access USA
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 Edge Japan
Swedbank Robur Access Edge Japan är en aktiefond
som placerar i företag i olika branscher på den
japanska marknaden. Målsättningen är att erbjuda en
hållbar exponering mot indexet MSCI Japan NET, och
där indexet följer utvecklingen av ca 300 stora och
medelstora bolag på den japanska aktiemarknaden.
Fonden strävar efter att efterlikna jämförelseindexets
utveckling, men det förväntas dock kunna uppstå
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 procent 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.

Swedbank Robur Access Edge
Emerging Markets
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 procent 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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Information & Disclaimer

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.

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.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig
information.

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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