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– De globala tillväxtutsikterna för det andra halvåret har fortsatt att stiga i väntan
på omfattande restriktionslättnader
– Bara veckor efter det förra stödpaketet i USA talas det om ett nytt stödpaket
med investeringar i infrastruktur
– Baseffekten bidrar till en kraftigt ökad inflation under de kommande månaderna
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Globala aktier – normalvikt 
• Globala aktier steg med 4 procent till
en ny historisk högstanivå i mars.
• Även om vi tror på stark tillväxt under
det andra halvåret är vår bedömning
att oron för inflation samt räntenivåerna kan komma att öka.
Vi har valt att ta hem en del av vinsten
från vår övervikt och reducerat vår
aktieexponering från en övervikt till en
normalvikt inom globala aktier.

Svenska obligationer - normalvikt 

cerar därmed durationen ytterligare till
en undervikt inom globala obligationer.

• Svenska statsobligationer förblev
oförändrade i mars.
• De svenska makrotalen steg fortsatt
under månaden medan inflationstalen
föll något.
• Den handelsviktade kronan försvagades ytterligare, mycket beroende på
en förstärkt dollar.
Vi är sammantaget fortsatt normalviktade inom duration och svenska statsobligationer.

Krediter – övervikt 
• Kreditspreadarna utvidgades för
första gången på fem månader i mars.
• Nedgång på aktiemarknaderna i början av mars bidrog till utvidgningen,
men den största delen av nedgången
hämtades igen mot slutet av månaden.
Vi har bibehållit vår övervikt inom
krediter och företagsobligationer.

Sammanfattning – mars
De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World steg med 4 procent under mars
till en ny historisk högstanivå. Sedan bottennoteringen i mars förra året har globala
aktier stigit med hela 80 procent. Tillväxtmarknaderna utvecklades svagare än industriländerna för andra månaden i rad och bland annat aktiemarknaderna i Kina, Latinamerika och Brasilien bidrog negativt. Den svenska börsen steg med hela 10 procent i
mars. Hittills i år är uppgången 20 procent och Sverige är därmed en av de marknader
som utvecklats starkast globalt i år.
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Vår rekommendation
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi

Alternativa investeringar
20 %

som du valt. Det är inte en självklarhet att göra ändringar baserade på
kortsiktiga prognoser. Vi rekommenderar en balanserad portfölj med

Obligationer 20 %

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 2021-03-31, %
(räknat i lokal valuta)
Aktier globalt (MSCI)

Mars

2021

MSCI All countries

3,5 %

5,9 %

MSCI Developed markets

4,2 %

6,1 %

MSCI Emerging markets

–0,9 %

4,0 %

Nordamerika

3,7 %

5,5 %

Europa

6,1 %

7,6 %

Asien och Oceanien

4,0 %

7,7 %

Norden

6,5 %

9,5 %

USA (S&P 500)

4,3 %

6,1 %

Japan (Nikkei 225)

0,7 %

6,3 %

Storbritannien (ETOP 100)

6,5 %

8,8 %

Tyskland (GDAX)

8,9 %

9,4 %

Sverige (OMXS30GI)

9,9 %

18,0 %

Norge (OSEBX)

5,1 %

8,7 %

OMRX T-Bill 90 day

0,0 %

–0,1 %

OMRX T-Bond 1–3 y

0,0 %

–0,2 %

OMRX T-Bond 5 y

0,1 %

–0,6 %

SEK pr EUR

0,5 %

1,9 %

SEK pr USD

3,7 %

6,0 %

SEK pr GBP

2,4 %

6,9 %

SEK pr JPY

0,0 %

–0,9 %

SEK pr NOK

4,5 %

6,3 %

Regioner (MSCI)

Räntor, 3 månader

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Land

Ränteavkastning Sverige

Räntor, 10 år

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Valuta

Innehållet i denna rapport är avsett som en service
Centralbanker

till marknaden och är framställt i informationssyfte.
■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

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.storebrand.se. Klicka på fondlistan och välj
den fond du är intresserad av. Där finns faktablad och
informationsbroschyr.
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