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– Tydliga tecken på inbromsning för den globala ekonomin men begränsade
möjligheter för myndigheterna att vara expansiva på grund av inflationsbilden.
– Gaslagren i Europa är välfyllda men situationen kan snabbt förändras om
vintern blir kall.
– Centralbankerna håller på att trappa ner takten för den historiskt snabba
räntenormaliseringen
Svenska aktier – normalvikt 

Globala aktier – normalvikt 

Tillväxtmarknader (EM) – normalvikt 

• Svenska aktier steg med hela 8 procent i
oktober.
• Även svenska aktier påverkades positivt
av förhoppningarna om att Fed kommer
att trappa ned sin räntehöjningstakt samt
uppgången som följde för globala aktier.
• En svag svensk krona och en stark dollar
som förstärkts med nästan 20 procent
hittills i år har haft en positiv inverkan på
svenska företag med intjäning i dollar.

• Globala aktier steg med hela 7 procent i
oktober.
• Spekulationer kring att Fed håller på att
trappa ned sin räntehöjningstakt samt den
kraftiga nedgången i september bidrog till
uppgången.
• Trots oron för recession ser arbetsmarknaden fortsatt stark ut. Rapportperioden
bjöd inte heller på några större negativa
överraskningar även om intjäningswförväntningarna kommer att justeras ned.

Vi är fortsatt normalviktade inom aktier på
tillväxtmarknader.

Vi går från en övervikt till normalvikt inom
svenska aktier i början av november.

• Aktier på tillväxtmarknaderna föll i oktober
och har därmed utvecklats sämre än industriländerna hittills i år.
• I synnerhet aktiemarknaden i Kina utvecklades svagt i oktober efter att de av en del
förväntade lättnaderna av landets pandemiåtgärder uteblev.
• Aktiemarknaderna i Indien och Latinamerika har däremot utvecklats något bättre.

Vi är fortsatt normalviktade inom globala
aktier.

Svenska obligationer – normalvikt 

Globala obligationer – normalvikt 

Krediter – normalvikt 

• Svenska statsobligationer förblev relativt
oförändrade i oktober.
• Den volatilitet som präglade räntemarknaden under september lugnade ned sig i
början av oktober.
• Marknaden indikerar fortsatt en mer
aggressiv reporäntebana än Riksbankens
prognos med en förväntad styrräntetopp
om 3,3 procent.

• Globala statsobligationer föll med ytterligare 0,5 procent i oktober och har därmed
tappat 13 av de 15 senaste månaderna och
med hela 13 procent hittills i år.
• Statsobligationer i Storbritannien utvecklades positivt medan utvecklingen var
negativ på de övriga marknaderna.

• Kreditspreadarna förblev oförändrade i
oktober och ligger fortsatt på de högsta
nivåerna sedan maj 2020.
• Förhoppningar om att centralbankerna
kommer att trappa ned sin räntehöjningstakt bidrog positivt medan oron för
recession och planerna på kvantitativa
åtstramningar bidrog negativt.

• Lönetillväxten kommer att bli viktig för
Riksbankens inflations- och räntebana
framöver.
Vi går från undervikt till normalvikt inom
svenska statsobligationer i början av
november.

• ECB genomförde sin andra trippelhöjning och troligtvis kommer en tredje i
december.
Vi är fortsatt normalviktade inom duration
och statsobligationer.

• Om Europa går in i en recession kommer
antalet konkurser att öka och frågan är
om stödpaket och finanspolitiska åtgärder kan dämpa en sådan utveckling.
Vi är fortsatt normalviktade inom krediter och företagsobligationer i början av
november.

Sammanfattning – oktober
De globala aktiemarknaderna steg med hela 7 procent i oktober. Detta
berodde bland annat på spekulationer kring att Fed håller på att trappa ned
sin räntehöjningstakt samt den kraftiga börsnedgången i september.
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Vår rekommendation
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi

Alternativa investeringar
15 %

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

Obligationer 25 %

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.

Penningmarknad 10 %

Aktier
50 %

Aktiemarknaden

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Nyckeltal per 2022-10-31, %
(räknat i lokal valuta)
Aktier globalt (MSCI)

Oktober

2022

MSCI All countries

6,1 %

–17,0 %

MSCI Developed markets

7,1 %

–16,3 %

MSCI Emerging markets

–2,6 %

–22,8 %

Nordamerika

7,8 %

–18,6 %

Europa

6,1 %

–12,1 %

Asien och Oceanien

3,9 %

–5,5 %

Norden

6,8 %

–13,9 %

USA (S&P 500)

8,1 %

–18,0 %

Japan (Nikkei 225)

6,4 %

–4,2 %

Storbritannien (FTSE 100)

2,9 %

–3,9 %

Tyskland (GDAX)

9,4 %

–16,6 %

Frankrike (CAC)

8,8 %

–12,4 %

Finland (HEX25)

5,1 %

–17,3 %

Danmark (OMXC25GI)

9,5 %

–18,2 %

Sverige (OMXS30GI)

7,9 %

–16,3 %

Norge (OSEBX)

6,6 %

–2,2 %

Regioner (MSCI)

Centralbanker

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Land

Ränteavkastning Sverige

Räntor, 3 månader

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

–––––– Sverige data från 2022-03-10

Räntor, 10 år

■ USA

0,1 %

0,0 %

OMRX T-Bond 1–3 y

0,2 %

–2,9 %

OMRX T-Bond 5 y

0,4 %

–7,3 %

Valuta

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Välkommen till storebrand.se eller ring kundtjänst på 08-614 24 50
Storebrand Asset Management AS Norge, filial Sverige.
Org.nr 516408-8402, SE-105 39 Stockholm

OMRX T-Bill 90 day

SEK pr EUR

0,5 %

6,1 %

SEK pr USD

–0,4 %

20,0 %

SEK pr GBP

2,7 %

3,7 %

SEK pr JPY

–3,2 %

–6,8 %

SEK pr NOK

4,2 %

3,5 %

SEK pr DKK

0,3 %

6,0 %

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. Vi söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i denna presentation är korrekt,
men vill reservera oss för eventuella fel och utelämnanden. Mer information finns på www.storebrand.se. Klicka
på fondlistan och välj den fond du är intresserad av. Där
finns faktablad och informationsbroschyr.

