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REFLEKTIONER
Under mars har vi fått se reaktioner på
centralbanksuttalanden, först från ECB som på
grund av lägre bedömd tillväxt och inflation drog
slutsatsen att den låga räntan skulle bestå
åtminstone väl in på nästa år. Ursprungsplanen
var att börja höja efter sommaren i år, men med
en tysk ekonomi som uppenbarligen haltar och
en italiensk ekonomi i recession är det så pass
få ljuspunkter att en
mer restriktiv
penningpolitik riskerar att ytterligare försämra
förutsättningarna. När sedan den amerikanska
centralbanken,
FED,
lät
meddela
att
nästkommande åtgärd inte nödvändigtvis måste
bli en höjning återhämtade sig marknaden efter
tillväxtbesvikelsen i ECBs uttalande.
Detta har fått till följd att långräntorna fallit
tillbaka snabbt, vilket fått som konsekvens att
räntekurvan i USA inverterades, vilket betyder
att
10-årsräntan
handlats
under
3månadersräntan.
Detta har varit en observation som tilldragit sig
mycket intresse eftersom en inveraterad
räntekurva brukar förutspå en stundande
recession omkring 12 månader bort. Med de få
exempel som historien lämnar oss kan man
konstatera att i början av 60-talet så
genomfördes Operation Twist vilket syftade till
att locka in kapital till USA och att stärka dollarn.
Detta lyckades man med och räntekurvan
inverterade. Men ingen recession efterföljde.
Dessutom är det ovanligt att se en recession i
de fall långräntan fallit snabbare än korträntan,
vilket varit fallet denna gång.
Vi har vid upprepade tillfällen gjort bedömningen
att det inte stundar en recession i närtid, så till
vida att inte handelsrelationerna kraftigt
försämras mellan USA, och alla andra. Och det
finns det ju en teoretisk chans för.
Givet att de viktiga centralbankerna tyckt till och
satt sordi på tillväxtoptimismen, vad händer
härnäst? Kommer kvartalsrapporterna räcka för
att knuffa börserna vidare, eller kommer också
bolagen
rapportera
om
svagare
tillväxtförutsättningar?

tillräckligt mycket så att en besvikelse inte
känns som en överraskning. I skrivande stund
kan nämnas att på amerikansk data (Factset),
till och med 25 mars, så har fler bolag lämnat
negativ vinstprognosguidning för första kvartalet
än femårssnittet. Dessutom har färre bolag än
femårssnittet lämnat positiv guidning inför
rapporterna.
På sektorsnivå är det främst bolag inom IT och
Hälsovård som varit bidragsgivare till fler
negativa vinstprognoser och inom IT så är de
negativa prognoserna på flerårshögsta. Lite
oroväckande är det då att också se att
försäljningsrevideringarna varit fler på nedsidan
inför första kvartalet än det historiska snittet.
Guidning av vinst inför Q1, -USA, tom 25 mars

Källa: Factset

Detta kan dels innebära att den inhemska
amerikanska tillväxten inte är riktigt lika stark
längre och dels att de amerikanska bolagen
påverkats negativt av de högre tullarna och på
tarifferna gentemot Kina.
Fler bolag säger sig ha drabbats negativt av den
ökade friktionen i världshandeln än bolag som
gynnats. Därför gäller det för Trump att komma
överens med Kina i första hand och med EU och
Japan i andra hand.
Följer marknaden sin vanliga rytm kan det se lite
svagare ut kommande veckor, för att därefter
stärkas de två närmaste veckorna inför
rapporterna.

Vår syn är att det finns risk för att tillväxten gör
marknaden besviken, men samtidigt blir det än
viktigare om estimaten har hunnit sjunka
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Förändringar i allokeringen
Vi är tillfreds med nuvarande riskallokering och
väljer därför att kvarstå med en neutral
allokering till aktier. Vi neutraliserar även
undervikten i obligationer och går till neutral
positionering, vilket vi hämtar från kassan.
Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Räntenedgången talar ett annat språk än
aktiemarknaden för närvarande där den
sistnämnda kallt räknar med en Powell-put, dvs
att centralbankerna tillskyndar om konjunkturen
faller för snabbt, en potentiellt giftig uppfattning.

Anledningen är att om utsikterna bedöms som
osäkrare så kommer obligationer, trots skyhög
värdering, att efterfrågas, vilket innebär
kursvinster för obligationer med längre duration.
Förstås gäller det motsatta om utsikterna
bedöms ljusna.
Tillgångsslag, -12 mån

Breda räntenedgångar över linjen, -10y bonds
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I övrigt står vi inte klokare i Brexitfrågan när
detta skrivs, även om risken för en hård Brexit
har ökat ju närmare vi kommer ödesdagen,
vilken flyttades fram till 12 april. Skulle Brexit
inte bli av bör man räkna med att brittiska aktier
kommer att allokeras upp, särskilt som de varit
så oälskade av investerare. I händelse av en
hård Brexit kommer skapa mycket huvudbry
bland investerare som måste ta ställning till om
det ens är möjligt/tillåtet att äga brittiska
tillgångar, och vice versa, något som skulle
kunna innnebära att det åter blir förtroendekris
bland motparter, något som inte brukar vara
positivt för börserna.

Aktier

Obligationer

Råvaror

Hedgefonder

Fastigheter

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Fastighetsaktier levererar fortfarande bäst,
medan det är intressant att se att obligationer
faktiskt levererat bättre än aktier de senaste 12
månaderna.
Regionalt är det för närvarande hårfint mellan
USA som fortfarande leder i ligan och Nordiska
aktier. Tillväxtmarknader noterar alltjämt en
nedgång med cirka 10 procent över 10
månader.

Jonas Olavi
Allokeringschef, Alfred Berg
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Spanien

Vi kvarhåller övervikt amerikanska aktier kontra
europeiska, och gör inga ytterligare förändringar
i de regionala valen, vilket innebär neutral till
Norden, Japan och Tillväxtmarknader.
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Vår neutrala allokering mellan de nordiska
börserna består också in i april med
motiveringen att vi ser ungefär lika potential i
samtliga fyra börser den närmaste tiden.
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Inom tillväxtmarknader höjer vi asiatiska
(kinesiska) aktier till övervikt och finansierar det
genom att sänka latinamerikanska aktier till
undervikt. Vi ser god potential i kinesiska aktier
då de gynnas när handelskrigen väl är över
(handlas till rabatt), de gynnas också av den
stimulativa penningpolitik som bedrivs av de
kinesiska myndigheterna.
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Frankrike

Vi ser risker att lyfta exporttunga tyska aktier till
övervikt, men anser att en hel del av oron är
inprisat i kurserna. Brittiska aktiers utfall
förefaller binära då det för närvarande är
omöjligt att förutspå vad som händer på den
politiska fronten. Bäst att hålla sig undan.
Italienska aktier har överraskat på uppsidan och
en av förklaringarna är att bankernas
balansräkningar förefaller förbättras då an
stigande andel dåliga lån lämnar balanserna när
de säljs av till andra aktörer.
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Källa: Bloomberg, Alfred Berg. Lokal valuta.

Finland

Källa: Bloomberg, Alfred Berg, i USD.
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Sist men inte minst så gynnas fastlandsaktier
genom att vikten för kinesiska aktier i
tillväxtmarknadsindex kommer att öka ordentligt
fram till september i år, något som bör ge ett
ökat inflöde av kaptial till börserna.

För de europeiska börserna gillar vi bäst
italienska och franska aktier, medan vi i de
mandat där det är relevant viktar ned brittiska
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Efter att lågvolatilitetsaktier outperformat
tidigare under turbulensen är det nu främst
momentum som åter visar framfötterna vad
gäller
avkastning.
Tillväxtaktier
och
kvalitetsbolag jagar på efter momentum, medan
småbolag, trots årets fina start inte hängt med i
ett 12 månaders perspektiv. Detta kan ha med
misstanken om en toppande konjunktur att
göra. Normalt sett brukar småbolag vara en av
de 2-3 starkaste sektorerna över tid.
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Inom den globala ränteallokeringen ökade vi
upp risken förra månaden genom att addera på i
high yields medan statsobligationer finanserade
manövern. Denna gång gör vi en liten justering i
att vi inom tillväxtmarknadsobligationer viktar
upp i hårdvaluta (dollar) men ned i lokal valuta.
Detta gör vi eftersom vi ser en ökad volatilitet i
de
lokala
valutorna,
samtidigt
som
yieldkomponenten erbjuder god kompensation
för valutarisken.
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Vi gör ingen förändring i allokeringen mellan
stilar utan fortsätter att övervikta small cap och
momentumaktier relativt värdeaktier och stora
bolag i de mandat där vi har möjlighet.
Stilallokering
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Inom
alternativa
tillgångar
fortsätter
fastighetsinvesteringar
att
överträffa
investeringar i både råvaror och hedgefonder.
Inte minst i Sverige har fastighetsaktier
utvecklats väl i de turbulenta tiderna vi upplevde
under föregående år, men även in på det nya
året.
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penningpolitiken.
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Även om vi är neutrala till alternativa tillgångar
vill vi ändock lyfta fram fastigheter som en av de
mer intressanta tillgångarna bland de
alternativa. Notabelt är dock att den snabba
uppgången understötts av fallande räntor, vilket
inte kommer pågå så länge till. Värderingarna på
fastighetsbolag är måhända inte dyra relativt
andra börsbolag, men de framstår som dyrare
än ett relativt långt genomsnitt.
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NORDEN – Norge divergerar
Tillväxten tog mot slutet av fjolåret tillbaka det
tillväxttapp som ekonomierna drabbades av
under hösten. Det var framför allt högre privat
konsumtion som bidrog till att tillväxten kunde
återhämta sig men även exporten återhämtade
sig och gav ett betydande tillväxtbidrag, vilket
förstärker bilden av att svackan i global
efterfrågan under hösten i fjol var mer tillfällig.
Inflationen har också varit överraskande svag
under inledningen av året, vilket gjort
centralbanker i Norden och övriga världen
oroliga
för
att
normaliseringen
av
penningpolitiken kanske inte blir av alls.
Nedgången i inflation är sannolikt drivet av ett
lägre internationellt pristryck, vilket gör det extra
svårt för de nordiska centralbankerna att
motverka
inflationsnedgången
med

Svensk ekonomi har liksom övriga Norden
utvecklats starkt - annualiserat växte ekonomin
med nästan 5 procent - vilket gör att tillväxten
under andra halvåret var helt normalt trots att
ekonomin krympte under tredje kvartalet. Trots
styrkan i ekonomin mot slutet av fjolåret så är
nedväxlingen i stora delar av ekonomin tydlig.
Tillväxten
i
detaljhandelsförsäljning,
industriproduktion och bostadsinvesteringar har
växlat ned markant. Andra delar såsom
arbetsmarknaden och hushållens reallöner
utvecklas mycket bra, vilket väger upp en hel del
för den svagare utvecklingen som nämnts.
Sammantaget förväntar vi oss därför att den
ekonomiska tillväxten blir måttlig under årets
första tre månder och följer i samma utveckling
som den kontenentaleuropeiska ekonomomin
dvs att tillväxten växlar ned till en lägre takt
jämfört med utvecklingen för ett år sedan men
ändå är förhållandevis god.
Finanspolitiken är expansiv samtidigt som
kronan är svag, inflationen låg och hushållens
sparande högt, vilket tillsammans talar för en
stabil utveckling den närmaste tiden. De
underliggande
förutsättningarna
för
investeringar och konsumtion är också goda.
Ändå finns det betydande nedåtriskerna som
främst kommer från svagare internationell
efterfrågan och bristen på penningpolitisk
ammunition.
Dansk ekonomi återhämtade också sig snabbt
efter den svaga utvecklingen i höstas mycket
tack vare den starka inhemska efterfrågan. Den
åtstramade kreditmarknaden och svagare
konsumentförtroende talar för att ett högt
hushållssparande. Den goda utvecklingen på
arbetsmarknaden och måttlig inflation gör att
hushållen får höga inkomstökningar, vilket ger
dem möjlighet att både höja sparande och ändå
konsumera hyggligt även om tillväxttalen inte
blir så höga. Exportsektorn lider av osäkerheten
över Brexit. Storbritannien är en – för Danmark
– stor handelspartner, så effekten av en hårdbrexit risker att bli stor. Vi förväntar oss att
dansk tillväxt blir strax under 2 procent i år och
nästa år.
Norsk ekonomi fortsätter att vara undantaget i
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ett svagt Europa. Ekonomin växlade visserligen
ned något under hösten men nedgången var
måttlig och ekonomin accelererad snabbt upp
till fyra års högsta. Dessutom sjönk
arbetslösheten
till
fyra
årslägsta,
statsfinanserna är också urstarka. De starka
ekonomiska fundamenta till trots finns det flera
orosmoln.

är på den nivå där investeringar brukar ta fart.
Utsikterna för finsk ekonomi är därför goda. Den
senaste tidens sentimentsindikatorer visar
också på ökad aktivitet vilket bådar gott för
framtiden. De orosmoln som finns är främst
förknippade med en svagare omvärld och finsk
exportindustris beroende av rysk ekononomi
vars utsikter börjar fördunklas.

Detaljhandelsförsäljningen har mattas betydligt,
industribarometrarna
sjunker
och
industriproduktionen
växer
märkbart
långsammare den senaste tiden. Trots att dessa
aktivitetsdata visar på svagare utveckling
fortsätter arbetsmarknaden att vara stark, vilket
också reflekteras i stigande inflation. Den
norska centralbanken
har också följt upp
höstens höjning med en höjning i mars, vilket
gör att den norska centralbanken skiljer sig ifrån
övriga närliggande centralbanker.

Framåtblickande 12m p/e Norden, -5 år

Inflationen har mattats i de flesta europeiska
länderna, dock inte i Norge där den
underliggande inflationen stigit till 2,5 procent
och den totala inflationen är för närvarande 3
procent.
Varierande inflationsutveckling

Källa: Alfred Berg, Bloomberg

Värdering:

Med stort intresse följer vi
vinstrevideringstrenden och den förefaller ha
gjort en botten för nordiska aktier. Värderingen
tar redan höjd för det så stigande kurser
kommer momentant att pressa upp värderingen
till över långsiktiga snittet.

Nordisk räntemarknad

Källa: Macrobond, Alfred Berg.

Finsk ekonomi klarade fjolårets avmattning
relativt bra även om tillväxten blev något lägre
under tredje kvartalet. Sysselsättningen på
arbetsmarknaden utvecklas fördelaktigt med en
arbetslöshet på den lägsta nivån sedan
Lehmankrisen.
Trots
god
reallöneutveckling
och
låg
arbetslöshet förblir finska hushåll förvånansvärt
försiktiga, vilket gör att privat konsumtion växer
långsammare än förväntat. Resursutytnyttjandet

Globala obligationsräntor fortsätter att sjunka,
reflekterande lägre inflationsförväntningar,
vilket i sin tur är en konsekvens av sjunkande
inflationsutfall och en osäkrare tillväxtbild.
Obligationsmarknaden i Norden följer i
huvudsaklig omvärldsutvecklingen. Undantaget
är den norska obligationsmarknaden där Norges
banks senaste räntehöjning och signaler om
fortsatta styrräntehöjningar lyft obligationer med
kortare löptid i motsats till utvecklingen för
obligationsräntor i övriga Norden och Europa.
Avkastningskurvan flackar som en konsekvens
av fallande räntor för obligationer med längre
löptid i samtliga nordiska ekonomier och i
Norges fall stigande räntor för obligationer med
kortare löptid.
De svenska och norska centralbankerna har höjt
styrräntan men därefter följt olika strategier.
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Båda centralbankerna aviserar fler höjningar
och ambitionen att normalisera penningpolitiken
innan nästa lågkonjunktur. Norges bank vill
däremot gå snabbare fram och höjde styrräntan
ytterligare en gång (i mars) medan Riksbanken
aviserat avsikten att höja efter sommaren.
Skillnaden i strategi följer skillnaden i
resursutnyttjande
där
det
ansträngda
resursläget börjar bli märkbart i Norge medan
det i Sverige är mera indikativt. Mest tydligt syns
det i skillnader i inflation där norsk inflation är
omkring 3 procent, den underliggande är 2,5
procent och stigande medan svensk inflation är
strax under 2 procent och den underliggande
drygt 1 procent med en tendens att sjunka.
För Danmark och Norge är situationen
annorlunda eftersom de är helt beroende av vad
den europeiska centralbanken (ECB) gör och i
deras funktionsformula väger dansk och finsk
ekonomi mycket lite.
Varierande inflationsförväntningar på
realränteobligationsmarknaden, -5 år

Källa: Alfred Berg, Macrobond

Eftersom den svenska kronan är undervärderad
riskerar Riksbank - om de höjer styrräntan för att
motivera ett högre resursutnyttjande relativt
Kontinentaleuropa - att orsaka en kraftig
kronförstärkning, vilket i sin tur pressar den
redan låga inflationen ännu lägre. Det är därför
sannolikt att Riksbanken inte kommer att avvika
alltför mycket från den penningpolitik ECB för.

motsvarande
tyska
reflekterande
att
Riksbanken har en bias att gå snabbare fram än
ECB medan danska obligationsräntor är lägre än
de
tyska,
speglande
de
stora
bytesbalansöverskott Danmark har, vilket gör att
Danmark tvingas hålla en lägre kortränta över
tid för att kompensera för det stora
kapitalinflödet.
SEK Swap spread, -16y

Källa: Alfred Berg, Macrobond

Bostadsobligationer och krediter
Räntemarginalen för bostadsobligationer har
krympt den senaste månaden i likhet med
övriga kreditobligationer. Den senaste veckan
har utvecklingen för bostadsobligationer skilt sig
genom att räntemarginalen fortsatt att krympa
medan räntemarginalen för kreditobligationer
med sämre kreditvärdighet vidgats. T.ex. så har
de europeiska Itraxx Financials stigit med
knappt 40 bp. Den senaste tidens svaga
europeiska makrodata har sannolikt bidragit till
ökad riskaversion och ökade räntemarginal på
kreditobligationer.
Även swappar har stigit något den senaste
veckan, vilket indikerar att investerare gör större
skillnad på krediter med god och sämre
kreditkvalitet, vilket förstås är rationellt.
Säkerställda
svenska
bostadsobligationer
hamnar med denna syn som substitut till
statsobligationer som det är ont om, vilket
gynnar dem.

Detta
reflekterar
också
skillnaden
i
obligationsräntor där den svenska 5-åriga
statsobligationsräntan är lite högre än
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Återhämtning för kreditobligationer med låg
kreditvärdighet

regeringsmakten. Detta eftersom de är politisk
orutinerade och deras partiprogram i många fall
är bristfälliga och ofullständiga.
En stor del av fjolårets avmattning är också
hänförlig till svagare exportutveckling. EMU och
Europa är den mest handelsinriktade ekonomin
bland de stora, vilket gör att svagare utveckling
på viktiga exportmarknader som Asien och
Storbritannien tynger den europeiska ekonomin.

Källa: Alfred Berg, Macrobond

EUROPA – Slut på besvikelserna
EMU har haft svårt att återhämta sig från
höstens svaga utveckling, främst är det den
oväntat svaga utvecklingen för Tyskland men
även Italien som överraskat. Till en början
bedömdes nedgången i EMU beror på en serie
temporära faktorer, i Tysklands fall rör det sig
om förändringar i regelverket över bilförsäljning.
I takt med att flertalet länder började återhämta
sig mot slutet av fjolåret och början av det här
året ökade förväntningarna på att det också
skulle gälla EMU-länderna. Vissa EMU mötte
förväntningarna t.ex. Spanien där tillväxten
snabbt återhämtade sig men tysk ekonomi
fortsatte sin kräftgång även i slutet av fjolåret.
De sentimentsindikatorer vi har sett hittills i år
ger heller ingen förhoppning på en snar
förbättring.
Denna utveckling gör att vi får leta efter andra,
mer EMU-specifika, anledningar till att
avmattningen blivit så långvarig för EMU. En
möjlig förklaring kan vara den politiska
osäkerhet som finns i EMU. Brexit är en
osäkerhet som ligger kvar som en våt filt över
investerarsentimentet, en annan är osäkerheten
över hur pass stora framgångar de populitiska
partierna ska få framöver, och vad det kan leda
till i praktiskt politik.
En liten försmak får vi i Italien där
fyrstjärnsrörelsen regerar tillsammans med Lega
Nord. Det är fortfarande oklart vad det kommer
att leda till för politik i Italien men ökad politisk
osäkerhet är nog en ingridiens vi får leva med i
de fallen där dessa partier tar del av

En starkare amerikanska ekonomi har inte
kunnat kompensera kompensera fullt ut för
svagare utveckling i andra marknader. Den för
Europa viktiga bilindustrins problem förstärkte
därtill nedgången under 2018. Det har också
skett en förskjutning av den ländervisa
strukturen på exporten de senaste decennierna.
För 15 år sedan var USA, Storbritannien och
Asien ungefär jämnstora exportmarknader för
EMU med en andel på knappt 20 procent
vardera. I nuläget går ca 25 procent av exporten
till Asien medan andelen till Storbritannien och
USA krympit så att de nu tillsammans står för en
lika stor andel som Asien.
Denna
utveckling
ökar
beroendet
av
utvecklingen i Asien. Osäkerheten över hur
asiatisk ekonomi, speciellt den indiska och
kinesiska, ska utvecklas är extra osäkert just nu.
Vår bedömning är att de temporära faktorer som
i höstas höll tillbaka tillväxten kommer att
successivt minska samtidigt som tillväxten
kommer att förbättras något i Asien i takt med
de stimulanser ekonomier i regionen genomfört
börjar att få effekt.
Värderingen läge i Europa än tex i USA

Källa: Bloomberg
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Värdering: Vinstestimatnedgången har äntligen
stannat upp i sitt påbörjade fall. Med lite tur
möter bolagen marknadens förväntningar under
Q1-rapporterna, vilket bör kunna leda till
upprevideringar, givet den höga andelen mer
tillfälliga påverkansfaktorer.

oss att högkonjunkturen bara går in i en
mognare fas och inte i en lågkonjunktur. Det ser
vi komma först om ett eller ett par år i
framtiden. Därmed hinner Fed höja några
gånger till innan det är dags att istället lätta på
penningpolitiken.

USA- Lägre tillväxt i korten

Central bank asset as share of gdp

Den amerikanska ekonomin gick igenom
fjolårets avmattning relativt oberörd till skillnad
från de flesta andra ekonomier. Framöver
förväntar vi oss att amerikansk ekonomi
fortsätter att sticka ut men denna gång i form av
att ekonomin går in i en svacka medan övriga
ekonomier fortsätter att återhämta sig.
Anledning till de mörkare utsikterna under
pågående kvartal är att amerikansk ekonomi
haft en lång nedstängning av den offentliga
ekonomin som en effekt av budgetbråket. Även
om vi redan fått en försmak på den svagare
statistiken upplevd i form av februaris
sysselsättningstapp menar vi att detta ska tas
med ro. Sysselsättning ökade i februari med
bara 20 000, vilket var lågt men det svaga
utfallet kom efter att sysselsättningen ökat med
över 300 000 månaden innan och varit stark de
fyra föregående månaderna. Effekterna från
budgetbråket
är
temporära
eftersom
budgetbråket nu är avslutat.
Vi räknar med att amerikansk ekonomi kommer
att fortsätta växa i god takt – efter de närmaste
månadernas nedväxling – men att tillväxten blir
lägre än vi upplevde för ett år sedan. Detta beror
dels på att omvärldsefterfrågan nu är lägre men
också att penningpolitiken gjorts mindre
expansiv.
Den amerikanska centralbanken (Fed) har
reagerat tydligt på höstens nedväxling av den
globala tillväxten genom att mjuka upp sitt
budskap om normalisering av penningpolitiken.
Tidigare har budskapet varit att ekonomin klarar
av både höjd styrränta (tre gånger per år) och
bantning av balansräkningen.
Nu har Fed dämpad förväntningarna på
räntehöjningar i år men håller än så länge fast
vid att balansräkningen ska fortsätta att
minskas. Vi räknar med att Fed tar en paus i
med räntehöjningarna men att de kommer att
återkomma under hösten eftersom vi förväntar

Källa: Macrobond
12 m framåtblickande vinst/aktie & p/e, S&P500

Källa: Alfred Berg, Bloomberg

Värdering: Värderingsmässigt befinner sig
amerikanska börsen precis under 5-årssnittet
och nu förefaller vinstestimaten arbeta sig uppåt
igen efter vårens nedjusteringar. Trendmässigt
börjar utvecklingen åter te sig som den gjorde
för ett år sedan.

JAPAN – Högre inflation önskas
Japansk ekonomi gjorde en snabb comeback
under fjärde kvartalet, huvudsakligen drivet av
starkare inhemsk efterfrågan. Den externa
efterfrågan, främst från Kina, har varit svag
vilket har pressat exporten.
Inflationsutvecklingen under hösten från drygt 0
procent till en inflation strax över noll var en
besvikelse. Ekonomin som har ett högt
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resursutnyttjande med en arbetslöshet på låga
2,5 procent förväntades visa en stigande eller
åtminstone stabil inflation. Det finns tecken på
att inflationen är på väg att stiga igen men
Japan behöver en betydligt högre inflation för att
minska riskerna med den höga skuldsättningen.

Vinst/aktie & p/e för Nikkei 225, -5 år

På den negativa sidan är de svaga
sentimentsundersökningarna som indikerar en
svagare tillväxt framöver.
I och med att amerikansk ekonomi närmar sig
slutet på högkonjunkturen och Japan har
demografisk motvind ökar pressen på både mer
strukturella reformer och att bibehålla en god
tillväxt så att inflationen kan stiga. Den största
strukturella
utmaningen
är
att
öka
arbetskraftsdeltagandet för att hjälpa de
hopplöst svaga statsfinanserna som annars
riskerar att försämras i takt med att fler blir
äldre och färre arbetar.
Centralbankschefens beslut att minska fokus på
inflationsmålet är förmodligen en anpassning till
att inflationsmålet inte nåtts men inte ett
önskescenario. Vi tror centralbanken fortfarande
kommer att fortsätta att göra vad den kan för att
lyfta inflationen.
Varierande tillväxt

Källa: Macrobond

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Värdering: Värderingen av japanska aktier är
relativt beskedlig givet historiska snittet.
Samtidigt har de fallande vinstestimaten inte
riktigt planat ut än, vilket innebär att
upprekylerande kurser och fallande vinstestimat
snabbt kan försämra värderingsbilden.

TILLVÄXTMARKNADER – Ökad oro
Den största oron för global tillväxt kommer från
den pågående inbromsning och omställning av
den
kinesiska
ekonomin.
Även
om
omställningen ser ut att gå relativt bra finns det
stora risker involverat då Kinas ekonomi till viss
del är en marknadsekonomi vilket märks i de
trubbiga
ekonomiska
verktyg
som
myndigheterna använder sig av. Den nedväxling
av kinesisk tillväxt som pågår har accentuerats
av det handelskrig som pågår mellan USA och
Kina. Även i Asiens andra stora ekonomi, Indien,
är utvecklingen osäker. Det är val i Indien under
våren, vars utgång påverkar ekonomins framtida
utveckling.
Den kinesiska industribarometern PMI har fallit
gradvis sedan maj 2018 och är nu under 50,
vilket indikerar att industrin befinner sig i
”kontraktionszonen”. Den svagare efterfrågan
kommer av både omställningen av ekonomin
gentemot minskade finansiell risker och
miljöpåverkan, vilket sannolikt kommer att vara
bra i det längre perspektivet, men mer osäkert i
det kortare perspektivet.
Även bilförsäljningen har bromsat in kraftigt det
senaste halvåret och detaljhandelsförsäljningen
har överlag överraskat åt det svagare hållet,
vilket är svårare att förklara men en del av
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förklaringen kan sannolikt komma från det
handelskrig som pågår med USA för närvarande.
I vilken omfattning handelskriget med USA
påverkar ekonomin är osäkert men helt klart är
att det påverkar stämningsläget; Kinas börser
föll t.ex. med drygt 25 procent under 2018.
Förhandlingarna med USA fortskrider och har
skjutits fram. I takt med att den kinesiska
ekonomin växlar ned ökar också pressen på
dem att nå en överenskommelse.

kan tolkas som ett motstånd mot regeringens
reformprogram. Även om BJP fortfarande har
goda chanser inför valet har bakslagen i valen
skapat oro i regeringen och risken för att den
kommer att föra en än mer expansiv ekonomisk
politik har ökat. Sammantaget gör det att vi
förväntar oss att tillväxten i Indien växlar upp
men att de riskerna på längre sikt ökat.
Stor skillnad i BNP-tillväxt

Om ingen överenskommelse nås hotar USA att
höja tullarna på varor från Kina från 10 till 25
procent, vilket om det sker blir en stor chock för
finansmarknaderna eftersom det kommer
påverka den globala handeln. På den positiva
sidan är att det från offentligt håll nu vidtas en
mängd åtgärder för att stimulera tillväxten inte
minst i Kina. Vår bedömning är att dessa räcker
för att göra inbromsningen mer modest.
Källa: Macrobond

Tillväxten i Indien varierat mycket men var för ett
år sedan omkring 8 procent, sedan dess har den
fallit till strax under 7 procent. Visserligen har
djärva ekonomiska reformer bidragit till den
positiva utvecklingen men en svagare valuta och
lägre oljepriser har bidragit positivt till lägre
inflation och högre tillväxt. Inflationen har
utvecklats positivt men den senaste konflikten
mellan regeringen och centralbankschefen oroar
speciellt då det oväntat ledde till att
centralbankschefen, Urjit Patel, avgick i
december i fjol. Regeringen har försökt påverka
centralbankens politik på flera områden, bland
annat genom att förespråka mjukare hantering
av bankregleringar och en mer duvaktig
räntepolitik.

Den återhämtning som pågår i Latinamerikas
ekonomiska återhämtning har tappat i tempo. I
Brasilien bidrog svagare investeringar till att ta
musten ur den optimism som byggts upp hos
hushållen. Även exporten fick sig en törn av de
regionala tumult som pågått i olika delar av
Latinamerika, särskilt i Argentina. De försämrad
omvärldstillväxt har också bidragit till den
försämrade tillväxtbilden i Latinamerika.

Regeringen utsåg snabbt Shaktikanta Das till ny
centralbankschef. Das har en bakgrund från
finansdepartementet och bedöms vara mer
benägen
att
anpassa
politiken
enligt
regeringens önskemål. Resultatet blir sannolikt
en mer tillväxtfrämjande politik på kort sikt vilket
kommer
att
skada
förtroendet
för
centralbankens självständighet, men möjligen
stödja tillväxten.

Utvecklingen i Östeuropa varierar. Oljepriset är
viktig för den största ekonomin i regionen,
nämligen den ryska och deras statsfinanser.
Den budgetregel som infördes 2018, vilken
innebär att en del av oljeexportens intäkter
avsätts i en statlig reservfond, kommer att
minska volatiliteten i BNP. Statsbudgeten
förväntas visa på ett överskott motsvarande 1,5
procent, det största sedan Lehmankrisen. Detta
öppnar för en mer expansiv finanspolitik
framöver, vi tror dock att regeringen väljer att gå
försiktigt fram och vara noga med att behålla
starka statsfinanser för att motverka effekterna
från lägre oljepris och ytterligare potentiella
sanktioner.

I april-maj är det parlamentsval. Modis BJPregering har redan tidigare genomfört åtgärder
som gjort finanspolitiken mer expansiv. Oväntat
svaga resultat för BJP i delstatsvalen i december

I den andra stora östeuropeiska ekonomin,
Turkiet, har utvecklingen varit svag. Hushållens
konsumtion hålls tillbaka av hög inflation och
höga
räntor,
vilket
reflekteras
av
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detaljhandelsförsämringen som sjönk som en
sten i december. Kredittillväxten är svag och
hushållens optimism låg, vilket talar för att den
nuvarande svaga inhemska konsumtionen
kommer att bestå ännu ett tag. Den svaga
utvecklingen har lett till att parlamentet gett
Erdogans extraordinära befogenheter över
ekonomin.

P/e & v/a kommande 12m, Östeuropa, - 5 år

Vi tror inte detta bidrar till något positivt. För att
ökade befogenheter ska leda till positiva
reformer måste också en insikt finnas över vad
som är fel i ekonomin och vi bedömer att den
insikten kan ifrågasättas.
Källa: Bloomberg
Framåtblickande v/a & p/e, tillväxtmarknader, -5 år

Värdering i Östeuropa: I Östeuropa, inklusive
Ryssland ser värderingen inte särskilt
utmanande ut, samtidigt som vinstestimaten
successivt arbetar sig uppåt.
P/e & v/a kommande 12m, Latinamerika, - 5 år

Källa: Bloomberg

Värdering: Generellt ser värderingsmatrisen
sämre ut för Asien, vilket till största del förklaras
av den svaga utvecklingen i Kina. Detta innebär
att vi nu ser en värdering över snittet och
vinstestimat som inte vill stanna upp i sitt fall.
Därför är det viktigt att stimulanserna i Kina
biter och att det kommer en andra våg av
investeringar och optimism.

Källa: Bloomberg

Värdering i Latinamerika: Börsvolatiliteten har
ökar
på
senare
tid,
samtidigt
som
vinstestimatuppgången planat ur. Detta ger en
värdering som också hoppar upp och ned, dock
på historiskt attraktivt låga nivåer.
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P/e & v/a kommande 12m, Asien, - 5 år

CNN Moneys riskindikator

Källa: CNN Money

Källa: Bloomberg

Värdering i Asien: Börsrusning i kombination
med
fallande
vinstestimat
ger
högre
värderingsmultiplar. Vilket är precis vad som har
hänt i asiatiska aktier, men det finns ett antal
tydliga drivkrafter som skulle kunna vända
vinstkursutvecklingen till det positivare.

CNN Moneys Fear&Greedindikator har nu
kommit ned något och bör rubriceras som
relativt neutral efter den kraftiga rekylen under
slutet av förra året, och därpåföljande upprekyl.
Bland volatilitetsindikatorerna utmärker sig
obligationer och tillväxtmarknadsvalutor. Övriga
tillgångsklasser visar för närvarande en mycket
låg riskuppfattning.
Volatiliteten har fallit tillbaka, men undantag finns

TILLGÅNGSKLASSER
Aktier – Ett något mindre girigt klimat
Fastighetsaktier
utklassar
de
övriga
tillgångsslagen i form av avkastning. Men
samtliga tillgångar har letat sig uppåt sedan
botten i slutet av december.
Tillgångsklasser, - 1 år
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Riskindikatorer har börjat visa omslagsrisk
Riskindikatorerna börjar komma ned på nivåer
som pekar på en begränsad riskuppfattning.

Den globala obligationsränteuppgången har
kommit av sig efter höstens finansiella
turbulens. Det kan tyckas lite märkligt att trots
en enighet över att höstens svagare tillväxtsiffror
till övervägande del var tillfälliga är inte
bedömningen
att
den
nedgång
i
obligationsräntor som följde därav är tillfällig.
En möjlig förklaring till detta är att investerare
förväntar sig att höstens turbulens markerar
början på en period med gradvis svagare tillväxt
och därmed lägre inflation men att det inte är
fullt så illa som fallet i tillgångspriser
implicerade. Det förefaller vara en rimlig
förklaring även om tillväxten i den utvecklade
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världen måste ned rätt väsentligt jämfört med
för ett år sedan om ekonomin ska tillföras
resurser istället för att ta resurser i anspråk. En
annan tänkbar förklaring är att tillväxten i
tillväxtmarknadsländerna sjunker väsentligt med
följd att importerad inflation blir betydligt lägre.
En sådan utveckling skulle förklara de ovanligt
svaga inflationsutfallen vi fått de senaste
månaderna men skulle sannolikt få betydligt
större tillväxtkonsekvenser än vad som nu
förväntas för den utvecklade världen. En
betydligt svagare tillväxt i tillväxtländerna skulle
förmodligen tvinga de flesta centralbanker att ge
upp försöken att normalisera penningpolitiken
och finansmarknaderna skulle se den
ankommande lågkonjunkturen komma betydligt
tidigare än nu med fallande tillgångspriser som
följd.
Ser vi till realräntemarknaden så är det
framförallt de reala räntorna som fallit och inte
inflationen, vilket vi tolkar som att investerare
förväntar
sig
en
mycket
långsam
styrränteuppgång. Möjligen kan också en
tolkning vara att centralbanker prioriterar högre
inflation framför viljan att normalisera
penningpolitiken och att de inte kan välja båda.
Faller det ut så som investerare förväntar sig
kommer centralbanker att ha lite ammunition
att ta till när nästa lågkonjunktur inträffar och
den avancerade världen får därför förlita sig på
finanspolitik. Det kommer i så fall vara en
utmaning då flertalet länder har höga, om än
sjunkande, statsskulder.
Statsräntor, 10 år

signalerar om mer expansiv penningpolitik från
flera centralbanker. I mitten av månaden
började räntemarginalen för kreditobligationer
åter att vidgas som en konsekvens av ökad
riskaversion hos investerare. Fortsatt oväntat
svag europeisk konjunkturdata skapade
tillväxtoro vilket pressade kreditobligationer.
Bostadsobligationer klarade sig bättre än
kreditobligationer med sämre säkerhet och
swappar sannolikt beroende på att bristen av
statsobligationer gjort att förhållandevis säkra
säkerställda bostadsobligationer blivit ett
substitut för bostadsobligationerna.
Räntemarginalen för kreditobligationer är på
förhållandevis normala nivåer om vi jämfört med
hur det varit de senaste fem åren. Efter
isärspreadningen under hösten har vi
fortfarande en bit kvar tills vi är tillbaka på
samma låga nivå som för ett år sedan, å andra
sidan är vi lägre ifrån de nivåer som rådde under
den stökiga perioden 2015-2016.
Sammantaget innebär det att vi anser att
kreditobligationer är attraktiva. De ger en högre
löpande
avkastning
än
motsvarande
statsobligationer
och
ger
en
rimlig
kompensation för den konjunkturrisk som finns.
Den konjunkturrisk vi ser är att kommande
lågkonjunktur inträffar tidigare än vi förutspår,
dvs om ett par år. Avkastningskurvorna generellt
sett är omotiverat flacka givet konjunkturbilden
varför det finns en risk för högre räntor för
obligationer med längre löptid. En sådan
utveckling
riskerar
att
missgynna
kreditobligationer med längre löptid varför vi ser
ett större mervärde i de kreditobligationer som
har kortare löptid.
Kreditspread i baspunkter över stat (IG)

Källa: Alfred Berg, Macrobond

Krediter – Högre men fortfarande intressanta
Räntemarginalen för kreditobligationer har
fortsatt att krympa fram till mitten av mars som

Källa: Alfred Berg, BofAML
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Kreditspread i baspunkter över stat (HY)

Globala hedgefondsstilar, - 12 månader
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Källa: Bloomberg, Alfred Berg
Källa: Alfred Berg, BofAML

ALTERNATIVA INVESTERINGAR
Råvaruindexet för förvisso lyft i år, men ligger
långt bakom främst fastigheter som gått starkt
på både ett års perspektiv och sedan årsskiftet.
Alternativa tillgångar, i US-dollar, - 1 år

Fastigheter
Fastigheter har gynnats väl i räntenedgången
och
även
de
dyrare
amerikanska
fastighetsaktierna har stigit på senare tid. I
Sverige börjar värderingarna komma upp, men
speglar samtidigt goda förutsättningar för
kommersiella fastigheter.
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Fastighetsaktier i USA, Europa & Sverige, - 14 mån
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Källa: Alfred Berg, Bloomberg

Hedgefonder
På drygt ett års sikt har de flesta
hedgefondsstilar avkastat positivt men de
senaste veckornas svaghet är en varningssignal
för övriga börsen. Hedgefonder brukar
benämnas
smart-money,
inte
för
att
hedgefondsförvaltare är smartare utan för att de
är mer disciplinerade än andra investerare. När
inte de lyckas tjäna pengar är det en
varningssignal till andra placerare.

Europa

USA

Sverige

Källa: Bloomberg, Carnegie, Alfred Berg.

Råvaror – fortsatt sidledes?
Med
låga
råvarulager
och
potentiella
stimulanser från Kina gör att industrimetaller
börjar se lite intressanta ut. I övrigt har råvaror
haft svårt att rosa marknaden. Studerar man
dock enskilda råvaror finns det betydligt mer att
intressera sig för. Bland annat har Palladium
utvecklats starkt i takt med dess användning i
katalysatorer.
På oljefronten börjar läget se bra ut eftersom
marknaden nu möter den traditionellt starkare
säsongen fram till sommaren. Positioneringen
bland spekulanter är också låg liksom att vi
noterar den låga implicita volatiliteten. Att
Trump nyligen twittrat mot högre oljepriser pekar
också på att utsikterna för stigande priser ser
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allt bättre ut.
Yenen rör sig mer sidledes
Råvarupriser i USD, olja, guld, metaller, softs -1 år
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Källa: Bloomberg, Alfred Berg.

Valutor – Paus i dollarförsvagningen

Om dollarn försvagas bör euron således stärkas.
Den tekniska bilden är dock något oklar för
närvarande. Eftersom ECB vilar på hanen
försvinner drivkraften temporärt för en starkare
Euro.

Med tanke på den mjuka amerikanska
centralbanken är det förbryllande att inte dollarn
försvagas mer. Detta eftersom uteblivna
räntehöjningar
inte
längre
kan
driva
ränteskillnadstrenden. Å andra sidan har ECB
kontrat med en mycket mjuk policy, vilket
innebär att det är svårt för dollarn att försvagas
om få andra stärks. I bästa fall rör sig den dyra
dollarn sidledes framgent.

EUR/USD, - 2,5 år

Handelsvägt dollarindex (DXY), - 2,5 år

Källa: Alfred Berg, Bloomberg.

Källa: Bloomberg, Alfred Berg.

När ställningskriget på valutafronten går vidare
kan man konstatera att även yenen har svårt att
försvagas (vilket centralbanken skulle vilja).
Trots QE ser inte medicinen ut att bita.
Att kraftigt försvaga Yenen kan inte vara politiskt
taktiskt, givet stundande handelsdiskussioner
om tullar. Räkna med i huvudsak sidledes
utveckling, tills känslorna svallar över om kriget
skulle gå i den riktningen.

17
This document contains information and considerations that analysts, strategists and portfolio managers at Alfred Berg use as a base for handling portfolios and
mandates. This document has been prepared for information purposes only and does not constitute any investment advice. More important information can be
found in the end of this document. This information constitutes marketing material issued by Alfred Berg Fonder AB and Alfred Berg Kapitalförvaltning AB in
Sweden.

IMFs BNP-prognoser, fr januari 2019

oberoende, proaktivt och bekvämt sparande
som är individuellt anpassad vad beträffar
risknivå och förvaltningsstil.
Varje kund går igenom ett antal frågor på
www.spara.alfredberg.se vilket möjliggör för oss
att förstå vilken risknivå som är lämplig för just
dig.
Därefter väljer du en av tre möjliga proaktiva
förvaltningsstilar, Aktiv, Prismedveten eller
Hållbar.
-

-

Källa: IMF, Jan 2019.
SparAktiv – den bekväma spartjänsten

Denna skrift görs som ett arbetsunderlag för
den allokering vi genomför för våra kunders
räkning, såväl institutionella som privata.
Genom att gå igenom ett stort antal hållpunkter
regelbundet enligt vår process Makro-VärderingSentiment så får vi förvaltare de verktyg som vi
bedömer behövs för att fatta välgrundade
placeringsbeslut på.
Skriften, som vi hoppas tilltalar dig som läsare,
ger inga explicita råd då det inte är en
rådgivningsprodukt. De faktiska placeringar vi
gör är unika för respektive kundportfölj, vilka
skiljer sig åt i risknivå och vilka instrument vi
kan använda.
Ett sätt att direkt komma åt våra
placeringsstrategier är att bli kund i vår
spartjänst – SparAktiv.
SparAktiv är tjänsten för dig som vill ha ett

-

Aktiv är placeringsinriktningen för dig
som vill ha de mest framgångsrika
förvaltarna
i
din
fondportfölj.
Förvaltarna är de mest renommerade
inom sina respektive placeringsmandat
och som vi bedömer har bäst
egenskaper för den marknad vi ser
framför oss enligt vår analys.
Prismedveten är inriktningen för dig
som tycker att pris är en viktig
komponent när en fondportfölj skall
byggas samman. Här finns ibland, men
inte alltid, indexnära fonder. Viktigast är
att fonderna är prisvärda.
Hållbar är inriktningen för dig som bryr
dig om och vill kunna påverka
omvärlden med dina sparade pengar.
Här placeras i fonder med en uttalad
hållbarhetsstrategi, globalt och viktigast
av allt proaktivt.

SparAktiv är en tjänst som är helt
oberoende av potentiella eller reella
särintressen. Det innebär att vi inte placerar
i några av våra egna fonder inom Alfred
Berg eller från vår moderbank BNP Paribas.
Detta gäller även om våra fonder i
förekommande fall är bäst, mest prisvärd
och hållbarast inom sin kategori.
Vi tar en fast avgift på 1,1 procent av
förvaltat kapital per år, och för det slipper
du välja vilken fond som kan passa bäst
givet marknadsklimatet, du slipper också
lägga tid på att navigera mellan marknader
och tillgångsslag, tid som du kan lägga på
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annat.
Vi samarbetar för närvarande med Nordnet
där ett investeringssparkonto öppnas för
tjänstens ändamål. På detta konto sker
sedan all fondhandel för din räkning och du
har naturligtvis full insyn i de affärer som
görs för din räkning.
Minsta sparbelopp har vi satt på låga
10 000 kronor för att möjliggöra för fler att
sätta igång sitt sparande för framtiden. Men
kanske viktigast av allt att veta, det finns
ingen övre beloppsgräns för sparandet😉
Välkommen
att
titta
in
på
www.spara.alfredberg.se för att starta ditt
eget sparande och där Alfred Berg blir din
personliga diskretionära förvaltare.
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IMPORTANT INFORMATION
This information constitutes marketing material issued by Alfred Berg Fonder AB and Alfred Berg Kapitalförvaltning AB in
Sweden. This document contains information and considerations that analysts, strategists and portfolio managers at Alfred
Berg use as a base for handling portfolios and mandates. This document has been prepared solely for informational
purposes and does not constitute any investment advice.
Before investing in any product of BNP Paribas Asset Management* or Alfred Berg**, you should inform yourself about the
(financial) risks and possible restrictions to which you and your investment activities may be subject. You are also advised
to read the KIID, information brochure and fund rules/prospectus that can be found at www.alfredberg.se before making
any investment in an investment fund.
The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. It is possible that your
investment will increase in value. It is also possible, however, that your investment will generate little or no income and that,
if the asset price performs poorly, you will lose some or all of your initial outlay. The value of an investment in a fund can go
up or down depending on market evolution and investors may not get back all of their initial investment. The value of a fund
with risk class 6-7 can go up or down substantially, due to the composition of the fund and the methods used in managing
the fund.
BNP Paribas Asset Management and Alfred Berg have taken all reasonable care to ensure that the information contained in
this document is correct but does not accept liability for any misprints. The information and opinions contained herein can
be changed without notice. BNP Paribas Asset Management and Alfred Berg are not obliged to update or alter the
information or opinions contained herein.
* “BNP Paribas Asset Management” is the global brand name of the BNP Paribas group’s asset management services.
**Alfred Berg is the brand name of the Alfred Berg Fonder AB and Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. For information about
the addresses and regulators, please refer to www.alfredberg.com.
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