
Svenska aktier – normalvikt

• Svenska aktier steg med hela 31 procent 
under 2019, vilket var den starkaste ut-
vecklingen sedan 2009 och finanskrisen.

• Den svaga avslutningen under 2018 samt 
en försvagad krona bidrog till uppgången.

I december ökade vi exponeringen och 
är därmed återigen normalviktade inom 
svenska aktier.

Globala aktier – normalvikt

• Globala aktier steg med hela 27 procent 
under 2019, vilket gjorde fjolåret till det 
bästa året för aktier sedan 2013.

• Centralbankernas helomvändning samt 
bolagens intjäningstillväxt bidrog till den 
kraftiga uppgången.

• En potentiell vändning för industrin samt 
fortsatt expansiv penningpolitik bidrog till 
att vi ökade exponeringen i december.

Vi är sammantaget fortsatt normalviktade 
inom globala aktier.

Tillväxtmarknader (EM) – normalvikt

• Även EM-aktiemarknaderna steg mar-
kant under 2019, men inte i nivå med de 
utvecklade länderna.

• Aktiemarknaderna i Taiwan, Ryssland, 
Brasilien och Kina utvecklades starkt trots 
handelskriget.

• Nedtrappningen av handelskriget, stimu-
lansåtgärderna i Kina samt den potentiella 
vändningen för industrin utgör positiva 
tecken i början av 2020.

Vi ändrar från undervikt till normalvikt inom 
EM-aktier.

Svenska obligationer – normalvikt

• Svenska statsobligationer steg med 2 
procent under 2019.

• Räntenivåerna har varit låga och i decem-
ber höjde Riksbanken reporäntan till noll 
procent.

Vi har minskat exponeringen mot svenska 
obligationer något men är sammantaget 
fortsatt normalviktade.

Globala obligationer – normalvikt

• Globala statsobligationer steg med hela 
6 procent under 2019, vilket var den 
starkaste helårsutvecklingen sedan 2014.

• Global inflation samt inflationsutsikterna 
har bidragit till en svagare tillväxtbild.

• Baseffekten från oljepriset indikerar att 
inflationen knappast kommer att falla 
mer framöver.

Vi är fortsatt normalviktade inom globala 
statsobligationer.

Krediter – normalvikt

• Kreditspreadarna snävade in markant 
under 2019 och ligger nu på samma 
nivåer som under Q1 2018.

• ECB återupptog sina obligationsköp  
i november, vilket har bidragit till  
insnävningen.

Vi är fortsatt normalviktade inom företags- 
obligationer.

Marknadsrapport

• Den globala tillväxten fortsätter under 2020, men BNP-tillväxten för industriländerna  
 förväntas bli något lägre än under 2019.

• En vändning för den globala industricykeln verkar sannolik under 2020, men det kommer  
 fortsatt blandade signaler från USA. 

• USA avstod från ytterligare tullavgiftshöjningar i december samt sänkte avgifterna som  
 infördes i september, vilket gör att ett undertecknat fas 1-avtal i januari närmar sig.

 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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Nyckeltal per 2019-12-31, % 
(räknat i lokal valuta) 

Aktier globalt (MSCI) December 2019
MSCI All countries 2,7 % 26,2 %
MSCI Developed markets 2,3 % 27,3 %
MSCI Emerging markets 5,7 % 18,1 %
 
Regioner (MSCI)
Nordamerika 2,7 % 30,4 %
Europa 1,7 % 23,8 %
Asien och Oceanien 0,8 % 18,5 %
Norden 2,7 % 24,1 %
 
Land
USA (S&P 500) 3,0 % 30,7 %
Japan (Nikkei 225) 1,6 % 18,2 %
Storbritannien (ETOP 100) 1,8 % 26,7 %
Tyskland (GDAX) 0,1 % 25,5 %
Sverige (OMXS30GI) 2,4 % 30,7 %
Norge (OSEBX) 3,2 % 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 –0,1 % 0,3 %
 
Valuta
SEK pr EUR –0,4 % 3,7 %
SEK pr USD –2,2 % 5,6 %
SEK pr GBP 0,1 % 9,5 %
SEK pr JPY –1,5 % 6,5 %
SEK pr NOK 2,4 % 4,0 %
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utvecklas positivt, vilket kan vara en indikation på att det sannolikt 
kommer en vändning under 2020. Dessutom har effekterna av 
en mer expansiv penningpolitik en positiv inverkan på ekonomin 
utöver finansmarknaderna samtidigt som handelskriget mellan 
USA och Kina trappas ned.

Undertecknat fas 1-avtal allt närmare
Trots mycket prat om brexit och andra geopolitiska förhållanden 
var det handelskriget mellan USA och Kina som hade störst mark-
nadsmässig och ekonomisk betydelse under 2019. I december 
tog parterna ytterligare ett steg i rätt riktning då USA avstod både 
från att införa de höjda tullavgifter som man tidigare varslat om 
samt sänkte de tullavgifter som höjdes i september. 

Fortsatt tillväxt under 2020
Den globala BNP-tillväxten under 2019 slutade troligtvis på 
mellan 2,5 och 3 procent. Det är en lägre nivå än under 2018 och 
framförallt minskade BNP-tillväxten i USA från 2,9 till 2,3 procent 
och i eurozonen från 1,9 till 1,2 procent. BNP-tillväxten i Japan 
ökade däremot, men sammantaget så minskade BNP-tillväxten 
för industriländerna till omkring 1,7–1,8 procent under 2019. 
Även i tillväxtländerna minskade BNP-tillväxten, men den höll sig 
på en högre nivå om omkring 4 procent under 2019. I Kina sjönk 
BNP-tillväxten från 6,6 till 6,1 procent. 

I början av 2020 indikerar konsensusprognoserna en något 
svagare BNP-tillväxt, bland annat på grund av att tillväxten i indu-
striländerna förväntas sjunka. På tillväxtmarknaderna förväntas 
tillväxten öka under 2020, i synnerhet i andra länder än Kina så 
som Indien, Brasilien och Ryssland. Även de globala inflationsta-
len sjönk markant under 2019, vilket förstärktes av den negativa 
baseffekten från oljepriset. Undantaget var tillväxtländerna där 
höjda matpriser drev på inflationen, inte minst i Kina. Störst fokus 
under 2019 låg dock på den kraftiga avmattningen för den globa-
la industrisektorn. Oron för uppsägningar inom industri följt av en 
svagare global konsumtionstillväxt blev däremot aldrig verklighet.

Vändning för industrin i sikte
Sett till den faktiska industriproduktionen snarare än industriba-
rometrarna sjönk tillväxten i USA från 2,9 procent under 2018 
till 0,8 procent under 2019. För industrinationerna Tyskland och 
Japan var motsvarande nedgång 0,9 till –3,3 procent respektive 
1 till –2,2 procent. Även om nedgången var kraftig och synkroni-
serad utgör industrisektorns andel av BNP endast en femtedel. 
För de flesta industriländer utgör tjänstesektorn fortsatt den klart 
största andelen av ekonomin och begreppet ”industriland” är där-
för på sätt och vis missvisande. Mot slutet av 2019 syntes även 
indikationer på att industritalen närmade sig sin lägstanivå, men 
signalerna har varit något blandade, i synnerhet i USA. Viktiga glo-
bala indikatorer såsom lager- och ordertal fortsätter däremot att 

Sammanfattning – December
De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World steg med hela 27 procent under 2019, 
vilket är den starkaste utvecklingen sedan 2013. Bidragande orsaker till uppgången har varit 
centralbankernas helomvändning samt företagens intjäningstillväxt. Även EM-aktiemarknaderna 
steg markant under 2019, men inte i nivå med de utvecklade länderna. Den svenska  
börsen steg med hela 31 procent under året, vilket är den största uppgången sedan 2009.
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De höjda tullavgifterna från tidigare på omkring hälften av 
importen kvarstår däremot. I gengäld ska Kina öka importen av 
amerikanska varor och tjänster, i synnerhet jordbruksvaror. Vid 
årsskiftet fastställdes även datumet för ett undertecknande av 
det så kallade ”fas 1”-avtalet till den 15 januari. Även om den ny-
heten i sig inte nödvändigtvis är tillräcklig för att stärka tillväxtut-
sikterna bidrar den åtminstone till att minska den osäkerhet och 
oro för att situationen ska eskalera till värsta tänkbara scenario 
som många kände för några kvartal sedan.
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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.


