Marknadsrapport
Maj

– Den amerikanska centralbanken Fed dubbelhöjde räntan och tre dubbelhöjningar
till innan hösten prisas nu in av marknaden
– Inflationstoppen i USA är nära men frågan är hur fort eller sakta den faller tillbaka
– Nedstängningar i Shanghai och Kina oroar med tanke på nya flaskhalsar och
inflationspress
Svenska aktier – övervikt 

• Svenska aktier tappade 1 procent i april
och rörde sig i linje med de globala
marknaderna (samt bidrog till internationell volatilitet med en flashkrasch precis i
början av maj).
• Oron kopplad till hökaktiga centralbanker dominerar samtidigt som de globala
tillväxtutsikterna justeras ned.
• Riksbanken följde efter och började höja
räntan samt signalerade om en betydligt
snabbare normaliseringstakt än i tidigare
prognoser.

Globala aktier – övervikt 

• Globala aktier föll med hela nästan 7
procent under den senaste månaden med
fokus på rapportsäsongen, den stigande
inflationen och räntorna.
• Centralbankerna är sent ute med sin normalisering av penningpolitiken och behöver ta igen detta med räntehöjningar vilket
sänker köpkraften och tillväxtutsikterna
tillsammans med stigande energipriser.
• - Samtidigt gör den strama arbetsmarknaden att utsikterna för lönetillväxten ser
rekordstarka ut.

Vi är fortsatt överviktade inom svenska
aktier.

Vi är fortsatt överviktade inom globala
aktier.

Svenska obligationer – undervikt 

Globala obligationer – undervikt 

• Svenska statsobligationer gick ned för
femte månaden i rad och med hela 3
procent i april.
• - Svenska statsobligationer har därmed
också lagt en av de värsta perioderna i
modern tid bakom sig.
• Riksbanken gjorde något överraskande en
helomvändning i april och höjde räntan.
• Samtidigt flaggades för flera räntehöjningar
och penningpolitisk åtstramning, vilket var
otänkbart för bara några månader sedan.
• Inflationen har fortsatt att stiga i Sverige
liksom på många andra platser och nu
måste Riksbanken visa att de har situationen under kontroll.
Vi är fortsatt underviktade inom duration
och svenska statsobligationer.

• Globala obligationer tappade för femte
månaden i rad och med nästan 3 procent
i april.
• Globala statsobligationer har därmed lagt
en av de svagaste perioderna i modern tid
bakom sig.
• Realräntorna (nominell ränta minus inflation) är dock fortsatt negativa på många
platser.
• En efter en har centralbankerna gjort
helomvändningar från att prata om
«övergående» inflation då de inser allvaret
av att inflationen nu potentiellt är bortom
kontroll.
Vi har ökat durationen något men har fortfarande undervikt inom duration och statsobligationer.

Tillväxtmarknader (EM) – normalvikt 
• Tillväxtaktier tappade nästan 4 procent
och därmed något mindre än industriländerna.
• Oro kring konsekvenserna av nedstängningarna i Shanghai och Kinas strikta
coronastrategi har sänkt tillväxtutsikterna
för landet.
• Samtidigt vägs detta för marknaden upp
av signaler om stimulanser från myndigheterna.
Marknadssentimentet för tillväxtaktier rör
sig mot rekordlåga nivåer, och vi valde att öka
exponeringen till övervikt även här i april.

Krediter – övervikt 

• Kreditspreadarna vidgades återigen
tydligt i april.
• Generellt sätt ökade riskaversionen på
finansmarknaderna och signaler om mer
hökaktiga centralbanker satte återigen
press på kreditmarknaden.
• Framför allt utsikterna om kvantitativ
åtstramning förstärker vidgningen av
kreditspreadarna.
• Samtidigt innebär den ekonomiska utvecklingen att sannolikheten är låg för ett
kraftigt stigande antal konkurser.
Vi är fortsatt överviktade inom krediter och
företagsobligationer i början av maj.

Sammanfattning – april
De globala aktiemarknaderna mätt med MSCI World föll med hela nästan 7 procent
under april månad. Marknaderna fokuserade utöver den pågående rapportsäsongen
på den stigande inflationen och räntorna till följd av att många centralbanker med
amerikanska Fed i spetsen gjorde en helomvändning från att tidigare ha kallat den
höga inflationen för övergående. Fed genomförde en dubbelhöjning och signalerade
om en mycket hög fortsatt räntehöjningstakt. Riksbanken tillhörde de som följde
efter och höjde räntan samt signalerade om en normaliseringstakt som tidigare varit
närmast otänkbar.
Fullt fokus på centralbankerna igen
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Nya nedstängningar i Shanghai
Marknaden prisar dessutom in hela tre ytterligare dubbla
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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.

Penningmarknad 20 %

Aktier
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Aktiemarknaden

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Nyckeltal per 2022-04-30, %
(räknat i lokal valuta)
Aktier globalt (MSCI)

April

2022

MSCI All countries

–6,5 %

–11,0 %

MSCI Developed markets

–6,9 %

–11,2 %

MSCI Emerging markets

–3,5 %

–9,4 %

Nordamerika

–8,9 %

–13,4 %

Europa

–0,7 %

–6,1 %

Asien och Oceanien

–2,5 %

–3,0 %

Norden

–0,6 %

–8,5 %

USA (S&P 500)

–8,7 %

–13,0 %

Japan (Nikkei 225)

–3,5 %

–6,8 %

0,4 %

2,2 %

Tyskland (GDAX)

–2,2 %

–11,2 %

Frankrike (CAC)

–1,9 %

–8,7 %

Finland (HEX25)

0,4 %

–12,4 %

Danmark (OMXC25GI)

–1,0 %

–8,5 %

Sverige (OMXS30GI)

–0,9 %

–13,1 %

Norge (OSEBX)

–1,7 %

3,2 %

OMRX T-Bill 90 day

–0,1 %

–0,2 %

OMRX T-Bond 1–3 y

–0,6 %

–2,1 %

OMRX T-Bond 5 y

–1,4 %

–5,4 %

SEK pr EUR

–0,4 %

0,3 %

SEK pr USD

4,8 %

7,6 %

SEK pr GBP

0,2 %

0,3 %

SEK pr JPY

–1,6 %

–4,0 %

SEK pr NOK

–1,4 %

2,3 %

SEK pr DKK

–0,4 %

0,3 %

Regioner (MSCI)

Centralbanker

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Land

Storbritannien (FTSE 100)

Ränteavkastning Sverige

Räntor, 3 månader

■ USA

■ Europa

■ Japan

■ Sverige

Valuta

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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Storebrand Asset Management AS Norge, filial Sverige.
Org.nr 516408-8402, SE-105 39 Stockholm

