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– Centralbankerna tar ”hissen upp” och agerar aggressivt för att hantera inflationen
och en rekordstark arbetsmarknad.
– Inflationen i USA kommer att falla framöver men frågan är om den faller tillräckligt
snabbt mot målet utan en recession.
– Energikrisen i Europa flyttar fram inflationstoppen här vilket ger en betydligt högre
risk för recession.
Svenska aktier – övervikt 

• Svenska aktier föll med hela 5 procent i
augusti efter den kraftiga uppgången om
9 procent i juli.
• Fortsatt global recessionsoro och ny ränteuppgång gjorde att aktiemarknaderna gick
ned igen.
• Framför allt teknik- och fastighetsaktier har
fallit kraftigt i Sverige hittills i år.
• Ökad recessionsoro i främst Europa utgör
en nedsidesrisk men samtidigt är USA världens största ekonomi och där är arbetsmarknaden fortsatt stark.
Vi är fortsatt överviktade inom svenska
aktier.

Svenska obligationer – undervikt 

• Svenska statsobligationer tappade
3 procent i augusti efter en uppgång om
2 procent i juli och har gått ned med hela
10 procent hittills i år.
• Augusti präglades av kraftiga ränteuppgångar och hökaktiga uttalanden från
den amerikanska centralbanken vid deras
årliga konferens Jackson Hole.
• Marknaden prisar in att Riksbanken kommer att följa de andra centralbankerna
och höja styrräntan med 75 baspunkter
under årets näst sista möte.
• Huvudbekymret är fortsatt inflationstalen
som förväntas fortsätta stiga under de
kommande månaderna och inflationen ser
inte ut att toppa förrän i slutet på året.
Vi är fortsatt underviktade inom svenska
statsobligationer.

Globala aktier – normalvikt 

• Globala aktier i lokal valuta tappade
4 procent i augusti efter en uppgång om
hela 8 procent i juli.
• Marknaden är därmed tillbaka till nivåerna
i slutet av juli med en nedgång om
15 procent hittills i år.
• Den årliga Jackson Hole-konferensen var i
fokus och Fed var tydliga med att de fokuserar på att få ned inflationen.
• Räntorna steg igen vilket ledde till fallande
aktiekurser samtidigt som oron för en
recession i Europa har ökat tydligt med
högre gaspriser.
Vi är fortsatt normalviktade inom globala
aktier.

Globala obligationer – undervikt 

• Globala statsobligationer tappade hela
3 procent i augusti efter en uppgång om
2 procent i juli, vilket var första positiva
månaden sedan november.
• Hittills i år är nedgången hela 10 procent.
• Räntorna steg igen efter Jackson Hole
och framför allt i eurozonen och Storbritannien.
• Inflationen ser fortsatt ut att närma sig sin
topp i USA samtidigt som det ser annorlunda ut i Europa på grund av energikrisen.
• Centralbankerna agerar nu betydligt mer
direkt på data i stället för att guida med
sina räntebanor.
Vi är fortsatt underviktade inom duration
och statsobligationer.

Tillväxtmarknader (EM) – normalvikt 

• Aktier på tillväxtmarknader steg med över
1 procent och klarade sig över lag bättre än
industriländerna.
• Hittills i år har EM-aktier utvecklats något
sämre i gemensam valuta.
• Fokuset på nedstängningar i specifika
städer i Kina fortsätter samtidigt som återöppningseffekter syns i andra städer det
talas om stimulansåtgärder.
• Kinas aktiemarknad tappade i augusti medan brasilianska aktier utvecklades positivt.
• Hittills i år är skillnaderna stora mellan olika
EM-aktiemarknader, speciellt om man tar
hänsyn till valutaeffekter.
Vi är normalviktade inom aktier på tillväxtmarknader.

Krediter – normalvikt 

• Kreditspreadarna vidgades igen från mitten av augusti men är fortfarande lägre
än vid halvårsskiftet.
• Ökad oro för recession i framför allt
Europa och mer hökaktiga tongångar från
Fed vid Jackson Hole-konferensen ledde
till minskad riskaptit och en återgång till
ökande kreditspreadar.
• Konkursnivåerna ligger samtidigt kvar på
historiskt låga nivåer.
Vi var fortsatt normalviktade inom krediter
och företagsobligationer i början av juli.

Sammanfattning – augusti
De globala aktiemarknaderna tappade 4 procent i augusti efter att ha stigit med hela
8 procent i juli. Stigande räntor efter hökaktiga tongångar från den amerikanska centralbanken Fed vid den årliga Jackson Hole-konferensen och energikrisen i Europa
ledde till minskad riskaptit och sjunkande aktiekurser. Aktier på tillväxtmarknader steg
dock med 1 procent om än med stora skillnader mellan olika länder. Den svenska
börsen tappade hela 5 procent och många bedömare förväntar sig en höjning om 0,75
procent från Riksbanken under hösten i linje med andra centralbankers agerande.
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Vår rekommendation
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi

Alternativa investeringar
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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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Aktiemarknaden

■ USA

■ Europa
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■ Sverige

Nyckeltal per 2022-08-31, %
(räknat i lokal valuta)
Aktier globalt (MSCI)

Augusti

2022

MSCI All countries

–3,0 %

–14,5 %

MSCI Developed markets

–3,5 %

–14,8 %

MSCI Emerging markets

1,2 %

–12,5 %

Nordamerika

–3,9 %

–17,0 %

Europa

–3,9 %

–11,8 %

0,5 %

–2,7 %

–4,9 %

–13,0 %

–4,1 %

–16,4 %

1,0 %

–2,4 %

Storbritannien (FTSE 100)

–1,9 %

–1,4 %

Tyskland (GDAX)

–4,8 %

–19,2 %

Frankrike (CAC)

–5,0 %

–14,4 %

Finland (HEX25)

–2,0 %

–15,6 %

Danmark (OMXC25GI)

–6,6 %

–14,2 %

Sverige (OMXS30GI)

–5,5 %

–18,7 %

Norge (OSEBX)

–0,4 %

3,9 %

OMRX T-Bill 90 day

0,0 %

–0,2 %

OMRX T-Bond 1–3 y

–0,9 %

–3,2 %

OMRX T-Bond 5 y

–2,4 %

–7,1 %

Regioner (MSCI)

Asien och Oceanien
Norden

Centralbanker

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Land
USA (S&P 500)
Japan (Nikkei 225)

Ränteavkastning Sverige

Räntor, 3 månader

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Valuta
SEK pr EUR

2,9 %

3,8 %

SEK pr USD

4,3 %

15,9 %

SEK pr GBP

–0,4 %

0,8 %

SEK pr JPY

0,5 %

–2,8 %

SEK pr NOK

1,6 %

4,4 %

SEK pr DKK

3,0 %

3,9 %

Innehållet i denna rapport är avsett som en service
till marknaden och är framställt i informationssyfte.
Räntor, 10 år

■ 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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