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REFLEKTIONER
Vad skönt att börserna återhämtade sig, tänker
jag när jag skriver detta. Då är allt som vanligt
igen då? Bolagen fortsätter att öka vinsterna,
konjunkturen har inte blivit till aska eller
recession, folk har jobben kvar, räntorna är låga,
inflationen ett minne blott, centralbankerna
återigen på vår sida osv.
De tider vi nu befinner oss i nu är allt annat än
lika tidigare. Symtomen att kapitalmarknaderna
förefaller korrelera tillsammans pekar snarare
på utmattningstendenser eller möjligen apati
och kapitulation. Att priset på pengar, räntan, är
så lågt är i en historisk kontext extrem och
kommer, trots fantasin om det, inte att existera
för evigt.
Eftersom det nu gått bra på börserna i en
månad gäller det att förstå vad som kan komma
som nästa impuls. För impulser är det som
förändrar tingens inbördes ordning och natur.
Handelskriget mellan USA och Kina kanske
egentligen handlar om något annat, djupare
rotat problem – ett nytt kallt krig som kanske
kan hetta till och bli ett hett krig, hemska tanke.
Är det så att den låga räntan leder till
felallokeringar
av
kapital
därför
att
diskonteringsräntan är för låg för att kunna bära
fler riskkomponenter än en ränteuppgång.
Protesterna i Frankrike, där de Gula Västarna
initialt protesterade mot höjda bensinskatter,
men som sedan har spridit sig till många olika
företeelser och flera länder, är dessa en signal
för vilken regim placeringar går emot? Kan det
vara så att protesterna mot det politiska
etablisemanget kommer vara den faktor som får
bägaren att spilla över? Ja, det är inte otänkbart!
Om de politiska makthavarna utmanas av
folkets yttringar på frustration och maktlöshet,
kommer den politiska beslutsprocessen bli allt
trögare, läs långsammare, och också leda till
sämre styrförmåga och därmed till ökade risker.
De risker vi idag lyfter fram som närliggande
viktiga, handelskriget mellan, just nu, USA och
Kina, potentiellt USA mot Europa och Japan
inom kort, en återuppblossande murkonflikt
som
åter ”stänger”
den
amerikanska

administrationen, en potentiellt avtalslös
(=hård) Brexit och en av många väntad
kommande recession, kommer att uppta vårt
fokus den närmaste tiden. Men det är sällan
den ”kända” faktorn som stjälper båten.
I många länder är företagen högt belånade.
Mycket av den amerikanska aktieframgången
har handlat om aktieåterköp, vilket till en ökad
andel gjorts med lånade pengar, eftersom
räntorna varit så låga.
När räntorna stiger, vilket de successivt, om än
långsamt, kommer göra blir inte aktieåterköpen
lika attraktiva. Kvarstår gör skuldsättningen. Nu
är det stor skillnad mellan olika länder och
mellan USA och tex Sverige är skillnaden minst
lika
stor
som
mellan
ländernas
skuldsättningstrender.
Grundtesen är att det evolverar risker som vi
idag inte upplever som hot, dels för att de inte
omedelbart
påverkar
prissättningen
på
värdepapper, men även dels på grund av att de
kommer smygande.
Som placerare på de globala finansmarknaderna gäller det, kanske mer än på
länge, att vara uppmärksam på skiften i
sentiment. Detta kommer vara nyckeln till
avkastningsutvecklingen kommande 5-10 år. Att
allokera kapital handlar om att bedöma risker,
kända som okända. Kända hanteras genom den
taktiska allokeringen, medan de okända
hanteras genom strategisk allokering.
I vår allokering utgår vi bl.a. ifrån långsiktigare
relationer mellan olika tillgångsslag, till exempel
korrelation (hur de rör sig i förhållande till
varandra). Korrelation är inte statisk, därför
ändras också den strategiska allokeringen,
något vi kommer bli varse om de kommande
åren.
Som vi nämnde i företående strategiuppdatering
så är vi inte tillräckligt pessimistiska för att anta
en mer defensiv strategi. Istället antar vi en
nyfiken
men
avvaktande
hållning
till
risktillgångar inför februari.
Jonas Olavi
Allokeringschef, Alfred Berg
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Källa: Alfred Berg. Avkastningssiffror i lokal valuta.

Förändringar i allokeringen
På övergripande nivå så kvarstår vår försiktiga
allokering mot bakgrund av de snart
intensifierade handelssamtalen, Brexit samt
fallande vinstestimat. Överviktskassan sparar vi
på ännu ett tag, beredda på att utnyttjas om en
sättning i spåren av ovan nämnda risker
materialseras till det sämre. Efter den branta
uppgången i aktier har nu avkastningen
passerat obligationer över 12 månader. Även
råvaror har lyft, om än inte i samma magnitud
som aktier.
Tillgångsslag, -12 mån
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Regionalt leder amerikanska aktier tillsammans
med nordiska knappt över resten, men sedan
årsskiftet är det i princip jämt skägg
avkastningsmässigt. Möjligen har tillväxtmarknadsaktier utvecklats något bättre sedan
årets början. Vi väljer denna månad att vikta upp
tillväxtmarknadsaktier till neutral och vikta ned
japanska aktier till neutral.
Regional viktning
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När man studerar kursgrafen för MSCI World All
Countries nedan kan man snabbt se att det
stigande trendstödet successivt behövt ritas
med allt lägre lutningskoefficient.
Senaste uppgången som kom efter att FED
mikromanagerat förväntningarna i slutet av
december, genom att säga att de åter skulle
vara databeroende, snarare än att slaviskt följa
den tidigare kommunicerade höjningsbanan, har
varit väl snabb. Men det pekar också på att
marknaderna varit kraftigt översålda.
Det intressanta är nu i vilken riktning börsen tar
den närmaste tiden. För att teckna in ett
positivare scenario skulle helst en högre botten
bildas först, innan man kan arbeta utifrån en
trendändring uppåt. Till nivåerna i oktober och
inte minst i februari är det cirka 8 respektiv 14

70

Norden

Världen

USA

Europa

Japan

Tillväxtmarknader

Källa: Alfred Berg. Bloomberg.

Anledningen till bytet är att vi ser en allt bättre
potential
i
tillväxtmarknadsaktier
där
Latinamerika
fått
ett
uppsving
efter
presidentbytet i Brasilien, samtidigt som vi
bedömer att asiatiska aktier bör gynnas av de
stimulanser som den kinesiska regeringen gör,
vilket dock inte synts i hårddata, utan snarare i
sentimentsindikatorer.
Handelskonflikten lämnar fortfarande en besk
eftersmak, men stimulanser brukar tolkas
börspositivt.
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Källa: Alfred Berg. Avkastningssiffror i lokal valuta.
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De nordiska marknaderna har utvecklats relativt
olika under återhämtningsfasen där främst de
defensiva danska aktier har laggat övriga. Även
Norge som präglas mycket av oljepriset har
utvecklats mindre starkt än svenska och inte
minst finska aktier. De två sistnämnda börserna
präglas också i högre utsträckning av
exportbolag och när sentimentet lättar så stiger
dessa båda börser, med sitt högre betavärde
snabbare.
Vi gör för närvarande ingen åtskillnad mellan de
nordiska börserna utan anser att det är mer
intressant med nordisk än regional exponering, i
och med de fyra ländernas sammantagna bredd
och djup.
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Vi gör en mindre förändring i att lyfta spanska
aktier till neutral medan vi tar ned övervikten i
franska aktier till neutral. Detta lämnar
allokeringen neutral mellan de störa europeiska
börserna.
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Inom tillväxtmarknader, som vi nu viktar upp till
neutral, har vi en fortsatt preferens för
latinamerikanska och ryska aktier framför
östeuropeiska och asiatiska aktier.
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Latinamerika

I Europa har franska och brittiska aktier
utvecklats starkast i ett 12 månaders
perspektiv. Italienska och tyska aktier har dock
haft det mer utmanande av skilda anledningar.
Italienska på grund av skeptisismen mot
regeringen och dess politik, tyska på grund av
avmattningen inom bilindustrin och tilltagande
konjunkturoro.
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Inom den globala ränteallokeringen har vi en
neutral hållning mellan de övergripande
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tillgångsslagen, vilket innebär att vi har en
defensiv hållning till krediter för närvarande. På
strategisk nivå har vi dock en undervikt. Den
kraftiga risk-på-rörelsen har gynnat alla krediter,
men samtidigt så har en ljummare
konjunktursyn pressat tillbaka de långa
räntorna, med kursuppgångar som följd.
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Senaste året har minimum-volatilitetsstrategier
lyckats bäst, medan övriga stilar tampats
tämligen jämt. Att det varit just min.volstrategierna som lyckats bäst skall ses i ljuset av
den höga volatiliteten under året.
I normalare marknadsklimat är momentum den
strategi som brukar ta ledartröjan följt av
småbolag. Just småbolagen har faktiskt lett
årets uppgång, tätt följt av kvalitetsbolag.
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Källa: Alfred Berg. Avkastningssiffror i lokal valuta.

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.
Alternativa investeringar
125
120

Att välja en faktorstrategi snarare än en
indexfond kan vara en framgångsväg i att
försöka addera ytterligare lite avkastning till en
väldiversifierad portfölj.
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Vår neutrala syn till alternativa tillgångar består,
men därinom favoriserar vi ännu fastigheter
kontra råvaror och hedgefonder.
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NORDEN – Mörkare tillväxtutsikter
Tillväxtutsikterna för de nordiska ekonomierna
har
mörknat
de
senaste
månaderna.
Avmattningen har flera förklaringar, bl.a.
svagare omvärldstillväxt, dämpat husbyggande
och tilltagande utbudsrestriktioner. Den största
anledningen till lägre aktivitet beror sannolikt på
svagare omvärldsefterfrågan. De nordiska
ekonomierna är mycket exportorienterade och
därför känsliga för förändringar i global tillväxt,
vilket gör att exporten dämpats.
Under 2017 var bostadsbyggandet en stark
tillväxtmotor, den har nu dämpas i flera av de
nordiska
länderna.
Nedgången
i
bostadsbyggande är delvis orsakad av politiska
beslut som en konsekvens av tilltagande oro för
att hushållens skulder ökar för snabbt.
Bostadspriser i världen och framförallt i Norden
har stigit snabbt de senaste decennierna, vilket
också fört med sig att hushållens skuldsättning
stigit till rekordnivåer. Även utbudsrestriktioner
förklarar en del av nedgången i tillväxt, men är
nog den faktorn vi minst ska oroa oss för
framöver.
De nordiska ekonomierna befinner sig
visserligen i slutet av konjunkturcykeln, vilket
bl.a. syns i svårigheter att finna arbetskraft med
rätt
kompetens.
Än
så
länge
är
löneökningstakten måttlig, om än stigande.
Eftersom de nordiska ekonomierna saktar in för
närvarande
förväntas
problemet
med
utbudsrestriktioner att minska.
Nedväxlingen av den svenska ekonomin ska ses
mer som en normalisering av tillväxten då
ekonomin - de senaste två åren - växt betydligt

snabbare än vad som är uttålligt. Nedgången i
tillväxt beror till stor del främst på svagare
omvärldsefterfrågan
men
också
att
bostadsbyggandet helt imploderat. Att den
ekonomiska politiken fortfarande är mycket
expansiv motverkar försvagningen, och främst
är det den kraftigt undervärderade svenska
kronan som ger exporten stöd. Men även den
låga styrräntan i kombination med att
finanspolitiken växlat i mer expansiv riktning ger
ekonomin stimulans. Inflationen har stigit som
en konsekvens av ökat resursutnyttjande och
gjort att Riksbanken lyft styrräntan.
Räntehöjningsfasen, som knappt börjat, tar nu
paus,
eftersom
lägre
tillväxt
minskar
utbudsbristen. Utvecklingen framöver förväntas
bli mer balanserad, men osäkerheten över hur
mycket
Riksbanken
hinner
normalisera
styrräntan innan det är dags för nästa
lågkonjunktur är stor. Vi förväntar oss att
tillväxttakten sjunker till knappt två procent i år
och nästa år. Den huvudsakliga drivkraften blir
privat
konsumtion
då
den
expansiva
ekonomiska politiken, robusta arbetsmarknaden
och måttliga inflation främst gynnar hushållen.
Dansk ekonomi saktade av rejält under de
första tre kvartalen i fjol. Nedgången förstärktes
av temporära faktorer varför nedväxlingen i den
underliggande tillväxten förmodligen var
måttligare. Fortfarande är inhemsk efterfråga
robust, även om kreditförhållanderna är mer
åtstramade, konsumentförtroende lägre och
fastighetspriserna stiger långsammare. Det talar
för att inhemsk efterfrågan även framöver växer
måttligt men stabilt.
Nedväxlingen i den globala efterfrågan drabbar
dansk export, speciellt den svagare brittiska
utvecklingen väger extra tungt för dansk
ekonomi som är den av de nordiska länderna
som är mest beroende av Storbritannien. Med
tanke på att dansk ekonomi har haft
omfattande utbudsproblem är den senaste
tidens nedgång i omvärldsefterfrågan inte helt
ovälkommen. Den låga arbetslösheten, under 5
procent,
i
kombination
med
måttlig
löneinflationen gör att dansk ekonomi har god
konkurrenskraft men samtidigt välmående
hushåll. Att det är valår i år bidrar till att
hushållen förmodligen kan räkna med vissa
finanspolitiska stimulanser.

6
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.

Att den norska centralbanken förväntas höja
styrräntan på någon av de närmaste möterna
trots den senaste tidens tillväxtoro och
turbulens på finansmarknaderna illustrerar
styrkan i norsk ekonomi. Inte ens den senaste
tidens oljeprisfall förväntas sätta några större
effekter på ekonomin.

stiga, vilket kompenserar för den svagare
exporttillväxten. Tillväxten förväntas bli drygt 2
procent de närmaste åren, en stark utveckling
men lägre än vi vant oss vid de senaste två
åren.
Framåtblickande 12m p/e Norden, -5 år

Oljerelaterade
investeringar
väntas
öka
markant, vilket får positiva efterfrågeeffekter på
fastlandsekonomin. Den snabba uppgången i
fastighetspriser
har
tidigare
oroat
myndigheterna men ser nu ut att lugna ned sig.
Bostadsinvesteringarna
stabiliseras
och
stigande
styrräntor
förväntas
dämpa
kreditgivningen. Norge är kanske den av de
nordiska ekonomierna med mest slutet
utbudsgap med stigande lönetryck och inflation,
som följd, vilket väntas leda till att Norges Bank
fortsätter att höja räntan när andra
centralbanker pausar med starkare norsk krona
som följd.
Dämpad optimism också i tjänstestektorn

Källa: Alfred Berg, Bloomberg

Värdering: Det som nu blir allt mer synbart är
revideringstrenden för vinsterna. Dessa har inte
bara i Norden vänt ned, utan är nu ett globalt
fenomen. Lägre förväntad tillväxt fortplantar sig
från makroekonomernas dämpade prognoser till
bolagsanalytikernas. Fallande vinstestimat i
kombination med stigande kurser leder till en
snabb värderingsuppgång. För nordiska aktier
har värderingen stigit från strax under 14 till
drygt 15 på en månad. Rapportperioden blir
förstås intressant att bevaka och utfallen
kommer prägla estimattrenden. Förhoppningsvis
stannar den nu fallande riktningen, men oftast
tar det ett tag innan en mer beständig vändning
kommer, har det väl börjat att falla.
Trendmässigt får nordiska aktier dock beskrivas
som historiskt relativt lågt värderade. Men det
gäller bara om inte vinstestimaten faller snabbt.

Källa: Macrobond, Alfred Berg.

Nordisk räntemarknad

Finsk ekonomi har haft en stark period de
senaste åren. Nu förväntas ekonomin att sakta
in i likhet med omvärlden. Huvudorsaken är
lägre global tillväxt. Att den för finsk ekonomi så
viktiga ryska ekonomin har svårigheter i form av
lägre oljepris och omfattande sanktioner
påverkar Finland negativt. Trots de dystrare
omvärldsfaktorerna
och
den
förväntade
nedväxlingen i tillväxten förväntas finsk ekonomi
växa snabbare än vad som är långsiktigt
uthålligt, med lägre arbetslöshet och stigande
inflation som följd. Kapacitetsutnyttjandet är så
pass högt att företagens investeringar förväntas

Globala obligationsräntor har återhämtat sig
något efter det kraftiga fallet sedan början av
november. Utvecklingen har främst drivits av
återhämtningen i amerikanska statsobligationsräntor de senaste veckorna. I Europa och
Norden har utvecklingen varit mer varierande.
Norge är det land som följt USA mest, där har
statsobligationsräntor
över
hela
avkastningskurvan stigit.
Norge sticker också ut i Norden då den norska
centralbanken
förväntas
fortsätta
höja
styrräntan i mars. För de övriga nordiska
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ekonomierna har statsobligationsräntorna stigit
men i betydligt mindre omfattning. Det är till och
med så att statsobligationsräntor med kortare
löptid stigit mer än de med längre löptid med
fortsatt flackare avkastningskurva som följd. De
lägre statsobligationsräntorna reflekterar en
misstro mot att inflationen kommer att fortsätta
att stiga och att centralbankerna kan fortsätta
med de aviserade styrräntehöjningarna någon
längre tid.
Sedan början av året har sentimentet på
finansmarknaderna stabiliserats. Från att efter
sommaren bli mycket dystert och förvänta sig att
den kommande lågkonjunkturen är nära
förestående har investerare öppnat för att det
inte blir fullt så illa. Trots den lite positivare
förväntningsbilden är det en stor skillnad från
strax efter sommaren då den amerikanska
centralbanken förväntades höja styrräntan tre
gånger
under
2019.
Nu
diskonterar
räntemarknaden nästan en sänkning i år.
Är inflationstoppen nådd?

SEK Swap spread, -16y

Källa: Alfred Berg, Macrobond

Bostadsobligationer och krediter
Den
stigande
riskaversionen
på
finansmarknaderna
har
lett
till
att
räntekompensationen för kreditobligationer i
allmänhet ökat. Ökningen i räntemarginalen har
varit störst för de kreditobligationer med sämst
kreditvärdighet. Efter att sentimentet på
finansmarknaden stabiliserats efter årsskiftet
har
räntan
på
de
mer
riskfyllda
kreditobligationer sjunkit medan utvecklingen
för bostadsobligationer varierat.
Kreditvärdigheten
är
hög
bland
bostadsobligationer samtidigt som likviditeten är
god, vilket sannolikt gjort att bostadsobligationer
med kortare löptid blivit mer attraktiva. Deras
ränteskillnad har minskat medan de med längre
löptid har stigit.

Källa: Alfred Berg, Macrobond

Den svenska Riksbanken höjde i december
styrräntan med en kvarts procent till -0.25
procent. Det var den första höjningen på flera år
och beslutet togs inte enhälligt. Signalerna från
Riksbanken är att fler höjningar kan komma
men att det sker mycket försiktigt, vilket gör att
det är högst tveksamt huruvida Riksbanken
kommer att ha en positiv styrränta när det är
dags för nästa lågkonjunktur.
En centralbank som nått längre är den norska
som också började höja under hösten för första
gången på länge. Norges bank har dock en
betydligt högre styrränta (0,75 procent) och
förväntas fortsätta höja trots dystrare
framtidsutsikter.

En förklaring till den divergerande utvecklingen
är att avkastningskurvorna både för stat och
kreditobligationer är mycket flack. Alltför flack
om man tror på att lågkonjunkturen ligger ett
eller några år framför oss, vilket vi tror. I ett
sådant scenario förväntas centralbankerna höja
några gånger till även om det sker i långsamt
takt. Inflationen förväntas också fortsätta att
stiga, vilket gör att avkastningskurvan generellt
sett brantar. Det innebär sannolikt också att
räntemarginalen för kreditobligationer stiger.
Visserligen
har
räntemarginalen
för
kreditobligationer med sämre kreditvärdighet
krympt den senaste tiden men den är
fortfarande en bra bit från var den var i
september/ oktober. Vi bedömer att dessa
obligationer har en attraktiv räntemarginal
relativt gentemot motsvarande statsobligationer.
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Återhämtning för kreditobligationer med låg
kreditvärdighet

förhållandevis högt och hushållens finansiella
ställning stark med högt sparande, goda
realinkomstökningar och låg arbetslöshet. Den
ekonomiska politiken förväntas förbli stödjande.
Finanspolitiken har gradvis blivit expansivare
eller mindre kontraktiv i de flesta av
euroländernas ekonomier.
Penningpolitiken är också understödjande även
om ECB försiktigt avvecklar sina tidigare
tillgångsköp eftersom räntan hålls låg.
Vi
förväntar oss att hushållens konsumtion
fortsätter att ge ekonomin draghjälp.

Källa: Alfred Berg, Macrobond

Räntemarginalen
för kreditobligationer
i
Kontinentaleuropa har tidigare stigit mer än för
motsvarande obligationer i Norden, denna
utveckling har nu reverserats. Vi är visserligen
inte tillbaka till de nivåer som rådde tidigare
men givet att europeisk tillväxt drabbats hårdast
av den globala nedväxlingen i tillväxt är det
rimligt att en investare får mer i kompensation
för att ta risk än tidigare.

EUROPA – Inbromsningen tillfällig, eller?
I Eurozonen har tillväxten sjunkit oväntat
mycket. En del temporära faktorer har bidragit
till avmattningen, såsom regelförändringar för
bilindustrin och väderrelaterade faktorer. De
temporära faktorerna kan inte förklara hela
nedgången utan andra faktorer av mer
strukturell art har förmodligen bidragit till
avmattningen.
Den kanske viktigaste strukturella faktorn är
industristrukturen. EMU är den av de större
regionerna som är mest handelsorienterad och
därför extra hårt drabbad av lägre global tillväxt.
De temporära negativa faktorerna verkar ha
ebbat ut under fjärde kvartalet, vilket bl.a.
reflekterades i den tyska tillväxten som var
marginellt positiv under de tre sista månaderna
på året men krympte rejält kvartalet innan.
Utvecklingen för EMU förväntas helt domineras
av hur omvärldsefterfrågan utvecklas.
Vi förväntar oss att den global efterfrågan
dämpas något nästa år men förblir relativt god,
vilket leder till en viss återhämtning främst för
exporten men även investeringar bör kunna
bidra
positivt.
Kapacitetsutnyttjandet
är

Sammantaget förväntar vi oss att tillväxten blir
strax över 1,5 procent de närmaste åren. Det är
en måttlig tillväxt som bör leda till att nedgången
i arbetslöshet fortsätter men i långsammare
takt. Samtidigt är det nästa en procent lägre än
var tillväxten var för några år sedan.
Inflationen har fallit till strax under 2 procent,
huvudsaklingen på grund av lägre energipriser.
Den underliggande inflationen har varit och
förblir svag, visserligen har den sjunkande
arbetslösheten lyft löneökningstakten något
men detta har endast skett i måttlig omfattning
och inte varit tillräckligt för att lyfta den
underliggande inflationen över 2 procent.
Med modereringen i omvärldstillväxten, som
förväntas fortsätta de kommande åren, finns det
inte anledning till att förvänta sig någon större
ökning i löne- eller inflationstryck.
Vi räknar med att inflationen kommer att ha
svårt att nå över 1,5 procent i år och inte nå
över 2 procent 2020. Det innebär att det blir
svårt för ECB att kunna lyfta styrräntan i någon
större omfattning. ECB har indikerat att de
förväntar sig höja styrräntan i långsam takt med
början efter sommaren.
Det innebär att det sannolikt inte hinner höjas
mer än ett par gånger innan nästa lågkonjunktur
därmed kommer penningpolitiken inte att kunna
utgöra någon större stabilsator när det är dags
för nästa lågkonjunktur.
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Värderingen har kommit upp i Europa

Källa: Bloomberg

Värdering: Europeiska bolag värderas lägre än
nordiska och fortfarande under långsiktiga
trenden. Men kursuppgång i kombination med
fallande estimat gör att attraktiviteten snabbt
minskar.

USA- Dämpning i korten
Amerikansk ekonomi har varit oväntat robust.
Trots att en del av den globala avmattningen
tillskrivs det handelssanktioner som den
amerikanska presidenten Trump initierat har
Europa och Kina drabbas hårdast medan
amerikansk ekonomi fortsätter att växa i
närmast oberörd takt. Vi förväntar oss dock att
även amerikansk tillväxt kommer att dämpas
men eftersom det sker från ett skede med
mycket snabb tillväxt kommer det snarare att
välkomnas.
Amerikansk arbetsmarknad fortsätter att växa
så det knakar. Arbetsmarknadssiffran från
december
visar
på
ett
superstarkt
jobbskapande,
vilket
inte
är
mindre
imponerande då arbetslösheten befinner sig på
30-års lägsta. Det är helt osannolikt att denna
utveckling fortsätter, snarare är frågan hur pass
snabbt sysselsättningstillväxten återgår till den
långsiktigt hållbara tillväxttakten på 100 000
per månad. Flaskhalsar börjar bli tydliga men är
ännu inte omfattande. Löneökningstakten ökar
men är också fortfarande måttlig, inflationen är
strax över 2 procent men förväntas sjunka som
en konsekvens av lägre energipriser. Den
sammantagna bilden är att amerikansk ekonomi
är i slutet på en högkonjunktur men att den
annalkande lågkonjunkturen ännu är en bit bort.
Den senaste tidens avmattning – beroende på

hur stor effekt den får för amerikansk ekonomi förväntas snarare förlänga perioden tills det är
dags för amerikansk ekonomi att gå in i nästa
lågkonjunktur. Den amerikanska centralbanken
Fed förväntar sig att tillväxttakten växlar ned i år
och har dragit ned på räntehöjningstakten och
aviserar två höjningar i år, något som för
närvarande inte är förankrat i prissättningen på
marknaden. Fokus är istället riktat mot
President Donald Trump och hans utspel. Bl.a.
hans konflikt med kongressen angående muren
mot Mexiko och handelsförhandlingarna med
Kina. Vi förväntar oss att båda dessa konflikter
kommer att lösas eftersom ingen tjänar på att
förhandlingar havererar. Men samtidigt får man
vara inställd på att förhandlingarna kan dra ut
på tiden.
Den amerikanska centralbanken trappade upp
normaliseringen av penningpolitiken i fjol i och
med den trappade upp höjningstakten från två
gånger 2017 till 4 gånger 2018 och samtidigt
startade nedtrappningen av balansräkningen. I
år förväntas Fed trappa ned på normaliseringen
eftersom tillväxten dämpas men också eftersom
penningpolitiken påverkar ekonomin med
eftersläpning, vi kommer därför att se större
delen av effekten från fjolårets höjningar och
minskade tillgångsköp i år. Den stora frågan är
hur många fler höjningar Fed hinner med innan
det är dags för nästa lågkonjunktur. Styrräntan
är nu på 2,5 procent och Fed aviserar att den
planerar att höja styrräntan två gånger till. I och
med att vi tror att det tar ett par år tills nästa
lågkonjunktur förväntar vi oss att styrräntan
toppar på drygt 3 procent vilket är en historiskt
låg nivå att avsluta en räntehöjningsfas på.
Stark arbetsmarknad

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

sjunkande arbetslöshet som följd.
Varierande tillväxt

Källa: Alfred Berg, Bloomberg

Värdering: Den snabba återhämtningen möter
dessvärre snabbt fallande vinstestimat. Detta
leder till högre värdering, men i ett 5-års
perspektiv handlas amerikanska aktier relativt
lågt. Dock utgör värderingen en lika stor
attraktion längre, men är samtidigt ingen kraftig
motvindsfaktor.

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

JAPAN – Förbättringar troligt
Japansk tillväxt varierar mycket. Efter att ha växt
häftigt under andra kvartalet var tillväxten
negativ under tredje kvartalet. Framför allt var
det svagare omvärldsefterfrågan som bidrog till
det svaga utfallet. Temporära faktorer har i
likhet med andra länder spelat in under tredje
kvartalet, för Japans del var det sommarens
extremväder
som
ledde
till
produktionsstörningar perioden efter. Den
planerade momshöjningen 1 oktober i år är ett
riskmoment, men samtidigt ett viktigt steg i
konsolideringen av de svaga statsfinanserna.
Premiärminister Abes regering är orolig att
omsvängningen av finanspolitiken ska pressa
den volatila och måttliga tillväxten varför Aberegeringen planerar att genomföra vissa
tidbestämda skattelättnader för t.ex. hushållens
räntekostnader och bilköp.
Optimismen bland japanska företag är god,
vilket
inte
minst
visas
i
barometerundersökningarna (Tankan), som talar
för att exporten återhämta sig från den svaga
avslutningen i fjol. Investeringarna förväntas
också växa i snabbare takt i och med att
resursutnyttjandet är högt. Tillväxten var
sannolikt omkring en procent i fjol och ekonomin
förväntas fortsätta växa i samma takt i år och
nästa år det innebär att lediga resurser tas i
anspråk med svagt stigande inflation och

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Värdering: Liksom i övriga världen ser
vinstestimaten ut att börja rulla över, vilket
kombinerat med stigande kurser minskar
attraktiviteten i den relativt låga värderingen av
japanska aktier. Vi ser något mindre dynamik i
japanska aktier för närvarande och väljer att
vikta ned från övervikt till undervikt.

TILLVÄXTMARKNADER – På bättringsväg
Tillväxten i tillväxtmarknaderna har bromsat in
under hösten och utsikterna framöver är blandat
osäkra. Framförallt är det den kinesiska
ekonomin som oroar och hur mycket av den
ekonomins avmattning som beror på det
pågående handelskriget med USA. För
närvarande pågår intensiva förhandlingar
mellan Kina och USA vars resultat kommer att få
stor betydelse, inte bara för utvecklingen på
finansmarknaderna, utan också för den reala
ekonomin i världen.
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I Latinamerika har maktskiftet i Brasilien skapat
stora förväntningar på ekonomiska reformer,
något som kommer att bli en utmaning för den
nya presidenten i och med parlamentet är
splittrat.
I Ryssland pressar effekterna av tidigare
sanktioner och lägre oljepris samtidigt som
Putin kommer att genomföra impopulära beslut
som kommer att dämpa tillväxten. Marginellt
positivt är dock att några sanktioner nu faktiskt
lättat, vilket kan nära en förhoppning på
ytterligare lättnader.
Tillväxten i Kina dämpas från 6,5 till 6,3 procent
och förväntas närma sig 6 procent vilket, för
kinesiska mått, är en svag utveckling. Hur pass
mycket av handelskrigseffekter som ligger
bakom avmattningen är oklart, sannolikt har
också de strukturella åtgärder som myndigheter
genomfört - för att minska exportberoendet och
öka inhemsk efterfrågan - också bidragit till
avmattningen.
Regeringens åtgärder för att begränsa
skuggbanker har gjort det svårare för
medelstora företag att få tillgång till krediter och
därmed minskat investeringar och konsumtion.

också att bidra positivt men vad det avtalet
omfattar och när det blir klart är mycket ovisst.
Tillväxten i Indien är stabilt hög men väntas
ändå dämpas något framöver. Svagare
omvärldstillväxt i kombination med en paus i
reformerna på grund av det annalkande valet i
vår väntas dämpa tillväxten.
På den positiva sidan är att oljepriset sjunkit
samt att finans- och penningpolitiken blivit mer
expansiv som respons till parlamentsvalen i
april-maj. Det regerande BJP-regeringen har haft
motgångar i de regionala valen, vilket ökat viljan
till en mer stimulativ politik något som gått ut
över centralbankens oberoende. Den tidigare
centralbankschefen avgick på grund av detta
och en mer regeringsvänlig centralbankschef
har tillträtt.
Tillväxten var 7,6 procent i fjol och förväntas
vara i stort sett oförändrad i år för att dämpas
något nästa år. Inflationen sjönk till låga 2,2
procent i fjol, vilket är imponerande med tanke
på den kraftiga tillväxten och betydligt under
målet på 4 procent. Inflationen förväntas dock
stiga framöver och närma sig 4 procentsmålet.
Gradvis nedväxling av Kinesisk tillvaxt

Tillslagen mot skuggbankerna är en del i
strategin att identifiera och minska de
tillväxtrisker som finns i ekonomin och där
anses de skuggbanker - utanför myndigheternas
kontroll – som en stabilitetsrisk.
Ett antal diskretionära åtgärder har gjort de
finansiella förhållandena stramare trots att
centralbanken försökt att kompensera genom
att sänka kassakraven. Det finns indikationer på
att vissa företag upplevt produktionsstörningar
på grund av att de inte fått tillgång till tillräcklig
mängd krediter. Det är dock oklart hur
omfattande dessa produktionsstörningar är.
De kinesiska myndigheterna har redan aviserat
att de kommer fler finanspolitiska stimulanser,
dessutom tror vi centralbanken kommer att
fortsätta lätta på penningpolitiken bland annat
genom att ytterligare sänka kassakraven. Vi
förväntar oss att detta kommer att stabilisera
tillväxten. Om vi får det handelsavtal som vi
räknar med mellan Kina och USA kommer det

Källa: Macrobond

Tillväxten i Latinamerika har mattats betydligt
under hösten. Värst drabbat var Argentina vars
ekonomi krympte med hela 3,5 procent under
tredje kvartalet. Nedgången var så pass kraftig
att de sökte och fick hjälp av IMF. I Brasilien har
förväntningarna stegrats efter valet av den
konservative Jair Bolsonaro. Bolsonaro kommer
– oavsett ambitionerna om att genomföra
omfattande reformer – att få svårt att få
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kongressens godkännande. Det kommer att
krävas betydande fingertoppskänsla för att
lyckats, något som det är tveksamt att den
politiskt oerfarna Bolsonaro har.

närmaste åren, en utveckling som riskerar att
utsätta Putins för den största prövningen under
hela hans långa mandatperiod.
Framåtblickande v/a & p/e, tillväxtmarknader, -5 år

Finansmarknaderna har i alla fall stora
förväntningar på vad den nyvalde presidenten
ska genomföra vilket reflekteras i den kraftiga
börsuppgången som skett.
Net extern balans (andel av BNP), vs obligationsränta
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Källa: Macrobond

Östeuropa hämmas av lågt oljepris och av den
oväntat kraftiga inbromsningen i EMU. Tillväxten
vände kraftigt ned speciellt gäller det Turkiet där
krisen förvärrats de senaste månaderna. Turkiet
som har stora betalningsbalansunderskott och
litet förtroende hos investerare har drabbats
negativt av höstens finansiella turbulens.

Värdering: Vår förhoppning att vinstestimaten
skulle sluta falla kom på skam och den fallande
trenden har snarare befästs. Förvisso är
tillväxtmarknadsaktier lägre värderade än
mogna ekonomiers börser, men fallande
vinstestimat är förstås negativt för aktier
generellt. Rapportsäsongen har precis börjat och
ger förhoppningsvis lindring till den mörka
vinsttrendssynen, något som dock återstår att
se.
P/e & v/a kommande 12m, Östeuropa, - 5 år

Rysk ekonomi har drabbats hårt av en
kombination av faktorer, vilka pressat ned
tillväxten till 1,5 procent i fjol. Lägre oljepris har
förmodligen varit den viktigaste faktorn bakom
den svagare utvecklingen men också sanktioner
och svagare omvärldstillväxt har bidragit.
Den
svagare
tillväxten
har
pressat
statsfinanserna och tvingat Putin att höja
skatter, skjuta fram pensionsåldern samt
strama åt finans- och penningpolitiken, vilket
pressat ned hans popularitet till rekordlåga
nivåer.
President Putin som är inne på sin sista
mandatperiod har möjlighet att genomföra de
utlovat ekonomiska och sociala förbättringar
han lovat men som få tror han genomför. Vi
förväntar oss att rysk ekonomi kommer att
fortsätta växa med knappt 2 procent de

Källa: Bloomberg

Värdering i Östeuropa: I Östeuropa, inklusive
Ryssland så har vinstestimaten fortsatt att stiga,
om än i avtagande ökningstakt. Emellertid har
aktiemarknaderna stigit mer vilket pressat upp
den låga värderingen något. Just värderingen
har sällan varit ett problem med östeuropeiska
aktier, särskilt inte i jämförelse med andra
marknader.
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P/e & v/a kommande 12m, Latinamerika, - 5 år

det vara ett bra köptillfälle, och omvänt, när allt
känns bra igen så är det läge att vara mer
försiktig. De flesta tillgångar har återhämtat
delar av fallet från innan årsskiftet.
Tillgångsklasser, - 1 år
10

Aktier

Obligationer

Hedgefonder
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Källa: Bloomberg

Värdering i Latinamerika: Vinsttrendsuppgången
har planat ut, vilket i kombination med stigande
kurser fått värderingen att åter skjuta fart uppåt.
Fortfarande befinner sig den aktuella
värderingen under 5-årssnittet, men med nya
förhoppningar om en expansiv brasiliansk
budget så kan estimaten komma att återta den
stigande trendprofilen snart nog.
P/e & v/a kommande 12m, Asien, - 5 år
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Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Riskindikatorer har börjat visa omslagsrisk
Från panik till köpstress – ibland går det snabbt
när marknaderna överreagerar. Både uppåt och
nedåt. Detta har fått riskindikatorerna att stiga
från rädslonivåer till giriga nivåer.
CNN Moneys riskindikator

Källa: Bloomberg

Värdering i Asien: De asiatiska vinstestimaten
har antagit en tämligen fientlig aktieprofil.
Motreaktionen kursmässigt skall tas med viss
försiktighet, men dessa innefattar förstås också
förhoppningar om de stora stimulanserna som
den kinesiska regeringen beslutat om för att
möta handelskrigen och den svagare interna
efterfrågan med.

Källa: CNN Money

Vår syn är att volatiliteten intuitivt kommer vara
högre än de senaste årens extremt pressade
nivåer, men att centralbanker som mjuknar
betydligt i närtid kan komma att pressa tillbaka
volatiliteten i de flesta tillgångsslag i närtid.

TILLGÅNGSKLASSER
Aktier – Efter rädsla kommer…
Börsrallyt som triggades av fingertoppskänsla
FED börjar nu gå på ångorna och många
enskilda aktier och börsindex ser klart överköpta
ut. När rädslan är som mest förlamande brukar

14
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.

Volatiliteten etablerar sig på högre nivåer, -5 år

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Globala räntor
Globala obligationsräntor sjönk kraftigt under
hösten i fjol och har hittills i år rekylerat svagt
uppåt. Rekyl är en reaktion på en överdriven
pessimism i fjol, likväl har sentimentet
permanent förändrats åt det dystrare hållet. Vi
förväntar oss därför inte att obligationsräntor
återvänder till tidigare nivåer. Den nedväxling i
tillväxt som skedde under tredje kvartalet var
kraftig och driven av en kombination av
temporära och strukturella faktorer. I och med
att de temporära faktorerna har klingat av
förväntar vi oss en rekyl i global tillväxt. Hur pass
dämpande de strukturella faktorerna har på
tillväxten är fortfarande osäker.
Vi börjar alltmer kunna se effekterna av den
ökade protektionismen på handelsflödena och
global tillväxt, hur mycket som återstår av dessa
effekter
beror
naturligtvis
på
hur
handelsförhandlingarna utvecklas. Men någon
snabb lösning förväntas inte. Samtidigt finns det
en underliggande tillväxtkraft som drivs på av
den expansiva ekonomiska politiken, stigande
nettoförmögenhet och låg arbetslöshet i
världens största ekonominer.
Eftersom vi är i slutet av högkonjunkturen
förväntas inflation och därmed både obligationsoch styrräntor stiga. Om den senaste tidens
avmattning inte förstärks kan den mycket väl
förlänga högkonjunkturen. Vi får då mycket
försiktiga styrräntehöjningar, sakta stigande
inflation och lägre tillväxt men en tillväxt
närmare vad som är långsiktigt hållbar.
En sådan utveckling skulle förmodligen leda till
en brantare avkastningskurva. Att globala

obligationsräntor letar sig mot tidigare toppar.
För amerikansk del innebär det att dess 10-års
statsobligationsränta skulle närma sig 3,25
procent, vilket är cirka 0,5 procentenheter högre
än idag. Centralbankers styrräntor skulle höjas
något. Idag förväntas styrräntorna höjas
marginellt.
Även en snabbare styrräntehöjningstakt innebär
att räntorna toppar en konjunkturcykel på
rekordlåga nivåer. Realräntan blir bara
marginellt positiv. Räntemarginalen för krediter
skulle också komma att vidgas något. Vi tror en
sådan utveckling är sannolik men att det kan ta
tid innan finansmarknaderna börjar prisa in den.
Först måste risken för ytterligare upptrappning
minska, ett avtal mellan Kina och USA närma sig
och en lösning för Brexit verka sannolik.
Statsräntor, 10 år

Källa: Alfred Berg, Macrobond

Krediter – Fortsatt intressanta
Räntemarginalen för kreditobligationer har
krympt sedan årsskiftet framför allt för
kreditobligationer med sämre kreditvärdighet.
Eftersom europeiska kreditobligationer har en
genomsnittligt sämre kreditvärdighet än
nordiska har deras räntemarginal både stigit
mer när finansturbulensen var som värst i fjol
och också fallit mer i början av året när
konjunkturoron dämpades.
I och med att vi förväntar oss att den senaste
tidens minskade konjunkturoro byts mot en
förväntning att högkonjunkturen fortsätter ännu
något år innan det är dags för nästa
konjunkturdipp ser vi att räntemarginalerna på
kreditobligationer kan fortsätta att normaliseras
på kortare sikt och därefter försiktigt spreada
isär något. Sammantaget gör denna utveckling
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kreditobligationer attraktiva eftersom de
erbjuder en högre ränta än statsobligationer
som mer kompenserar för kursförlusten.
Kreditspread i baspunkter över stat (IG)

Hedgefonder
Med ett stratdatum 12 månader tillbaka så
handlas samtliga stilar utom eventdrivna
strategier över nollan. Bäst har relativ
arbitragestilarna gått, en trend som åtminstone
historiskt visat sig framgångsrik.
Globala hedgefondsstilar, - 12 månader
120
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Macro/CTA
Relative Value Arbitrage

Event Driven
Global Hedge Fund
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Källa: Alfred Berg, BofAML
Kreditspread i baspunkter över stat (HY)

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Fastigheter
Fastighetsaktier har som kategori utvecklats
starkt i återhämtningen, men främst är det
svenska fastigheter som tillldragit sig intresse
från investerare med låga räntor och god
konjunktur för kommersiella fastigheter.
Fastighetsaktier i USA, Europa & Sverige, - 1 år
125

Källa: Alfred Berg, BofAML

120

ALTERNATIVA INVESTERINGAR
Bland de alternativa tillgångarna sticker
fastigheter ut som vinnaren i återhämtningen,
medan såväl råvaror som hedgefonder haft det
kämpigaret.
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Alternativa tillgångar, i US-dollar, - 1 år
6
4

Råvaror

Hedgefonder

Fastigheter

Källa: Bloomberg, Carnegie, Alfred Berg.
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Källa: Alfred Berg, Bloomberg

Råvaror – fortsatt sidledes?
Råvaror har börjat se lite mer intressanta ut
igen, men har i mångt och mycket präglats av
oljeprisfluktuationer som varit betydande under
förra året. Guldet, som många gillar, hade ett
volatilt fjolår och kom i strålkastarljuset när
placerarna panikerade. I ett kort perspektiv ger
guldpriset motstridiga signaler, och man bör
vara inställd på en rekyl efter höstens uppgång.
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Råvarupriser i USD, olja, guld, metaller, softs -1 år
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Källa: Bloomberg, Alfred Berg

Valutor – Trenden i USD ifrågasätts allt mer
Ett intressant tema som håller på att få fäste är
det om dollarförsvagning. Detta eftersom det
kan tänkas att räntehöjningscykeln i USA går
mot sitt slut snabbare än vad som antogs för
bara en månad sedan. Samtidigt försöker ECB
normalisera, liksom Riksbanken, vilket gör att
det finns ett tryck upppåt i andra valutor, något
som begränsar en dollarappreciering.

Källa: Bloomberg, Alfred Berg.

Om dollarn försvagas bör euron således stärkas.
Den tekniska bilden är dock något oklar för
närvarande.
EUR/USD, - 5 år

Handelsvägt dollarindex (DXY), - 5 år

Källa: Alfred Berg, Bloomberg.

Källa: Bloomberg, Alfred Berg.

Den fortsättningsformation vi skissade på gick
om intet och istället föll yenen tillbaka kraftigt.
För närvarande ser den ut att kunna stärkas
från rådande kursnivåer.
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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.

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

Därefter väljer du en av tre möjliga proaktiva
förvaltningsstilar, Aktiv, Prismedveten eller
Hållbar.
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
annat.
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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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Twitter @j_olavi
Nybrokajen 5
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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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