
Svenska aktier – normalvikt

• Svenska aktier steg med nästan 1 procent 
i januari.

• Fokuset på coronaviruset skapade lika 
stora svängningar på den svenska börsen 
som globalt.

• En kraftig försvagning av den svenska 
kronan bidrog till uppgången.

Vi är sammantaget normalviktade inom 
svenska aktier.

Globala aktier – normalvikt

• Globala aktier föll marginellt under januari.

• Den positiva utvecklingen som följde efter 
det fas 1-avtalet mellan USA och Kina 
avlöstes av oro kring utvecklingen för 
coronaviruset.

• Historisk sett brukar utbrott av epidemier 
ge kortvarigt negativa effekter på ekono-
min, men det är ännu för tidigt att säga 
om så är fallet även denna gång.

Vi är fortsatt normalviktade inom globala 
aktier.

Tillväxtmarknader (EM) – normalvikt

• EM-aktiemarknaderna föll mer än mark-
naderna i de utvecklade länderna efter 
utbrottet och spridningen av corona- 
viruset.

• När börserna i Kina öppnade efter det 
kinesiska nyåret föll de med 8 procent 
innan de återhämtade sig.

Vi har ökat exponeringen men är fortsatt 
normalviktade inom EM-aktier.

Svenska obligationer – normalvikt

• Svenska statsobligationer steg med 1 
procent i januari.

• Svenska makrotal ser ut att förbättras 
med stigande bostadspriser.

• Den handelsviktade svenska kronan har 
också försvagats under januari, vilket bör 
få de korta räntorna att stiga.

Vi är sammantaget fortsatt normalviktade 
inom svenska statsobligationer.
 

Globala obligationer – normalvikt

• Globala statsobligationer steg med drygt 
2 procent i januari.

• I synnerhet har räntorna fallit i USA och 
Storbritannien där det nu prisas in ränte-
sänkningar under året.

• Fallande oljepriser har minskat utsikter-
na för en positiv baseffekt på den globala 
inflationen.

Vi är fortsatt normalviktade inom globala 
statsobligationer.

Krediter – normalvikt

• Kreditspreadarna utvidgades något i  
januari till följd av minskad riskbenägen-
het efter utbrottet av coronaviruset.

• Centralbankernas kvantitativa åtgärder 
under 2020 kommer att gynna kredit-
marknaderna framöver.

Vi är fortsatt normalviktade inom före-
tagsobligationer.

Marknadsrapport

• Marknadens fokus har flyttats från handelskrig till pandemi då utbrottet drabbar aktiviteten  
 inom världens näst största ekonomi.

• Spridningen av coronaviruset kan försena det förväntade omslaget inom den globala  
 industrin, men troligtvis inte avbryta det.

• Starkare makrotal än väntat sedan november har förbättrat de globala tillväxtutsikterna  
 för första gången på flera kvartal.

 Marknadsutsikter

Vår rekommendation
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investe-
ringsstrategi som du valt. Det är inte en självklarhet att göra 
ändringar baserade på kortsiktiga prognoser. Vi rekommende-
rar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer 
och geografiska regioner.

Figuren visar vår rekommendation för långsiktiga investerare 
med en medelhög riskprofil baserat på de tillgångsslag som vi 
menar bör ingå i en investeringsportfölj.
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Aktier globalt (MSCI) Januari 2019
MSCI All  –0,6 %  26,2 % 
MSCI Developed markets  –0,3 %  27,3 % 
MSCI Emerging markets  –3,3 %  18,1 % 
    
Regioner (MSCI)   
Nordamerika  0,2 %  30,4 % 
Europa  –1,6 %  23,8 % 
Asien och Oceanien  –0,7 %  18,5 % 
Norden  1,2 %  24,1 % 
    
Land   
USA (S&P 500)  –0,1 %  30,7 % 
Japan (Nikkei 225)  –1,9 %  18,2 % 
Storbritannien (ETOP 100)  –1,7 %  26,7 % 
Tyskland (GDAX)  –2,0 %  25,5 % 
Sverige (OMXS30GI)  0,6 %  30,7 % 
Norge (OSEBX)  –1,9 %  16,5 % 
    
Ränteavkastning Sverige   
OMRX T-Bill 90 day  –0,1 %  –0,6 % 
OMRX T-Bond 1-3 y  0,0 %  –0,5 % 
OMRX T-Bond 5 y  0,2 %  0,3 % 
    
Valuta   
SEK pr EUR  1,7 %  3,7 % 
SEK pr USD  2,9 %  5,6 % 
SEK pr GBP  2,5 %  9,5 % 
SEK pr JPY  3,2 %  6,5 % 
SEK pr NOK  –2,0 %  4,0 %

Aktiemarknaden ■  USA     ■  Europa     ■  Japan     ■  Norge     ■  Sverige

Skulle epidemin bli långvarig och inte gå att kontrollera kommer 
risken för negativa tillväxtsignaler att öka. Spridningen av corona-
viruset kan givetvis bidra till att den förväntade vändningen för 
den globala industricykeln försenas något, men troligtvis inte 
avbryta den. 

Överraskande positiva makrotal
Innan utbrottet av coronaviruset hade de globala makrotalen 
överraskat positivt. Efter en lång period med negativa överrask-
ningar sedan sommaren 2018 vände trenden en kort period i 
augusti 2019 innan utvecklingen sedan mattades av något.  

Från handelskrig till pandemi
2020 inleddes optimistiskt med undertecknande av ett så kallat 
fas 1-avtal i handelskriget mellan USA och Kina den 15 januari. 
Men endast dagar efter undertecknandet rapporterade kinesis-
ka myndigheter att tre personer dött och över 200 smittats av 
coronaviruset. Sedan dess har antalet döda och smittade stigit 
exponentiellt, och i skrivande stund (6 februari) är antalet döda 
uppe i 565 personer och mer än 28 000 smittade. Utbrottet har 
skapat oro för att den ekonomiska aktiviteten i världens näst 
största ekonomi kommer att drabbas hårt, med flygbolag och 
turistsektorn bland de först drabbade. 

Om spridningen till andra länder och regioner tilltar kommer 
utbrottet även att drabba den globala ekonomiska aktiviteten. De 
flesta analyser drar paralleller och gör jämförelser med SARS-ut-
brottet 2003. Den gången var Kinas ekonomiska storlek och bety-
delse betydligt mindre samtidigt som Irakkriget delvis sammanföll 
med utbrottet, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser 
av jämförelsen. Historiska erfarenheter av SARS, ebola, svininflu-
ensan och andra epidemier har dock visat på en kortvarig negativ 
effekt på ekonomin samtidigt som mediefokuset och oron varit 
mycket större.

Uppskjuten men inte avblåst
En av orsakerna till att den ekonomiska effekten på ekonomin 
blir kortvarig vid denna typ av händelser är att den ekonomiska 
aktiviteten ofta helt enkelt skjuts upp tills spridningen stannar av. 
Den planerade resan, övernattningen eller varuköpet blir med 
andra ord oftast av när situationen har normaliserats. Men ju 
längre osäkerheten håller i sig desto större är givetvis risken för 
att det inte blir så. De flesta analytiker har redan justerat ned sina 
uppskattningar för Kinas tillväxtutsikter för det första kvartalet, 
men justerat upp dem för det andra kvartalet. Sammantaget är 
tillväxtutsikterna för helåret hittills relativt oförändrade. 

Sammanfattning – Januari
De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World gick ned marginellt i januari då den  
positiva utvecklingen som följde efter fas 1-avtalet mellan USA och Kina avlöstes av oro kring 
utvecklingen för coronaviruset. Tillväxtmarknaderna tappade mer än de utvecklade markna- 
derna. Historiskt sett brukar utbrott av epidemier endast ge upphov till kortvariga negativa  
ekonomiska effekter, men det är ännu för tidigt att säga om så är fallet även denna gång.  
Den svenska börsen steg med 1 procent i januari och visade upp lika stor volatilitet som de 
globala aktiemarknaderna.
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Sedan november har dock de globala makrotalen återigen varit 
starkare än förväntat. Detta återspeglades även i konsensus-
prognoserna för 2020 års BNP-tillväxt i G7-länderna som under 
föregående månad justerades upp efter flera kvartal med nedjus-
teringar. Förbättrade och stabiliserade industrital bidrar också 
positivt och de senaste industribarometrarna i USA visade också 
på en uppgång och överraskade tydligt positivt. Samtidigt bidrar 
undertecknandet av fas1-avtalet i handelskriget samt utveck-
lingen kring brexit troligtvis också till att minska oron och att öka 
förväntningarna tillsammans med effekterna av den expansiva 
penningpolitiken. Under de kommande månaderna kommer 
fokus dock att ligga på de tal som påverkas av coronaviruset och i 
synnerhet de från Kina.

■  USA     ■  Europa     ■  Japan     ■  Norge     ■  Sverige

Centralbanker Räntor, 10 år

Räntor, 3 månader
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Innehållet i denna rapport är avsett som en service till marknaden och är framställt i informationssyfte. Innehållet i rapporten  
utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller rådgivningslagen om finansiell rådgivning  
till konsumenter. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond  
kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Mer information finns på  
www.spp.se/privat/fondutbud/ordinarie-fondutbud/. Välj den fond du är intresserad av. Där finns faktablad och informa-
tionsbroschyr.


