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Fortsatt jakt på avkastning 

 

Nu lägger vi ännu ett kalenderår till 

handlingarna och för sjätte året i rad bjöd 

även 2017 på en god avkastning i en 

väldiversifierad portfölj. Den globala 

konjunkturen har fortsatt ta fart under året 

och företag har visat allt bättre vinsttillväxt. 

Investeringarna tar fart och leder till ökad 

tillväxt. Inflationen tar inte fart trots högre 

sysselsättningsgrad. Aktiemarknaderna har 

reagerat därefter, inte minst i USA. Hela 

Europa visar dock också stark tillväxt, inte 

bara i lokomotivet Tyskland. 

Räntemarknaderna i Europa är fortfarande i 

ett vänteläge och signalerar ännu så länge 

ingen avvikande uppfattning. Obligationer i 

västvärlden är förmodligen den mest 

övervärderade tillgångsklassen, men 

lutningen på avkastningskurvor talar 

fortfarande för en fortsatt god konjunktur. 

Det blir spännande att följa utvecklingen av 

just avkastningskurvan in i 2018, då en 

flackning av kurvornas lutning oftast 

föregått recession. 

I Sverige har korta räntor sjunkit ytterligare 

något under året, medan de längre räntorna 

stigit marginellt. Ingen dramatik på 

räntemarknaden än så länge, då vi väntar 

på att inflationen ska ta fart igen. Först då 

kan vi förvänta oss att Riksbanken påbörjar 

en normalisering av penningpolitiken. I brist 

på alternativ fortsätter investerarna att jaga 

avkastning allt längre ut på riskkurvan. 

Kreditspreadarna har fortsatt att komma in 

under året och vissa företag kan nu låna 

långa pengar till negativ ränta. Känns det 

sunt? Under slutet av året har vi dock fått se 

en marknad som påbörjat en rekyl och det är 

den svenska bostadsmarknaden. Priserna på 

bostäder i storstadsregionerna har rekylerat 

ca 10 procent från sina toppnivåer. Det blir 

spännande att följa den fortsatta 

utvecklingen under 2018. Att den svenska 

kronan är fortsatt svag beror sannolikt på 

omvärldens oro för fortsatt fallande svenska 

bostadspriser, men även på att detta är ett 

önskescenario för Riksbanken som kämpar 

för att nå sitt inflationsmål och därför gör 

allt för att importera inflation.  

Så vad kan vi vänta oss av 2018? Företag 

fortsätter sannolikt att leverera vinster och 

de flesta centralbanker fortsätter att 

stimulera. Det är naturligtvis omöjligt att på 

förhand prognosticera vad det är som 

kommer att orsaka nästa värdefall i 

tillgångspriser, men efter sex år av stigande 

värderingar måste vi ju försöka leta efter 

potentiella hot. Några sådana hot står att 

finna i den politiska världen. Det är politiskt 

val i Italien, ett land med svag banksektor, 

hög statlig skuldsättning och en av världens 

största ekonomier. Det euro-skeptiska 

partiet Five Star Movement har tidigare 

varit framgångsrika och skulle de nå 

ytterligare framgångar i valet, så skulle det 

kunna sätta press på marknaderna. I 

Sverige går vi i höst till Riksdagsval och allt 

talar för att vi får en fortsatt parlamentarisk 

utmaning. USA har sitt ”Mid term election” 

under 2018 – hur kommer den 

parlamentariska situationen se ut där efter 

valet och vad får det för implikationer på 

den ekonomiska politiken i världens största 

ekonomi? Tillväxten i Kina bromsar in och 

regeringen fortsätter strama åt för att 

bromsa skuldsättningen – hur kommer detta 

att spela ut för den globala tillväxten under 

2018? Det är som vanligt många frågetecken 

och utmaningar som ligger framför oss. 

Under 2017 lyckades marknaderna navigera 

runt alla oroshärdar och året slutade på ett 

positivt sätt. Blir det så också under 2018? 

Med all sannolikhet får vi se fortsatta 

försiktiga styrräntehöjningar i USA. I 

Europa och därmed Sverige, ser det dock ut 

som att vi får vänta ett tag till på en 

normalisering. Fortsatt låga styrräntor i 

Europa på grund av låg inflation och en 

stark konjunktur talar nog för att vi får se 

mer av samma som under 2017 – åtminstone 

under det första halvåret. Lägre 

inflationsförväntningar har blivit 
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självuppfyllande och lett till att löneledd 

inflation hittills har uteblivit. Pengar 

fortsätter nog att flytta in i alltmer 

riskfyllda tillgångsvärderingar. Men 

eftersom värderingarna på de flesta 

tillgångsslag är utmanande höga, bör vi 

mana till försiktighet. Det känns alltmer 

relevant att investera i kvalitativa, hållbara 

och värdeskapande företag. Företag med 

starka affärsmodeller, ett genuint fokus på 

kundnytta och som själva styr sin framtid. 

Men dessutom måste de vara attraktivt 

värderade. För oss innebär det att de ofta 

har tillfälliga problem - något som gör att 

flertalet investerare, de kortsiktiga, snarast 

är säljare. Som långsiktig investerare skapar 

detta möjligheter. Oavsett tillgångslag - 

aktier, räntebärande, alternativa 

placeringar - är vi långsiktiga och 

fundamentala. Det är Kammarkollegiets 

styrka. Ni kan läsa mer om hur vi ser på 

marknadsläget och allokering i rapporten. 

I rapporten kan ni också läsa om hur vi 

fortsätter att utveckla vårt arbete kring 

ansvarsfulla investeringar. Inom 

Kammarkollegiet tar vi Agenda 2030 och de 

17 målen för global hållbar utveckling på 

största allvar och inom kapitalförvaltningen 

arbetar vi ständigt med att förfina vår 

process för att identifiera hållbara 

investeringar över tid. 

Under 2017 har vi startat tre nya konsortier. 

Äpplet – som bygger på att alla aktieinnehav 

har en lika vikt-andel. Kronan – ett 

småbolagskonsortium. FOK FRN – som 

placerar i företagsobligationer med kort 

räntebindning. Samtliga konsortier tycker vi 

väl kompletterar vårt utbud av byggstenar 

till en väl diversifierad portfölj. För er som 

är beroende av direktavkastning i denna 

värld av låga räntor och höga värderingar 

kan GIVA vara ett alternativ. Vår ambition 

är att möta skiftande behov med attraktiva 

lösningar. 

Jag vill också passa på att nämna våra fina 

förvaltningsresultat i samtliga konsortier. 

Läs mer om detta längre fram i rapporten. 

Jag hoppas och tror på ett spännande 2018! 

 

 

 

 

 

 

Bengt Svelander 

Chef för Kapitalförvaltningen 
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Riskfyllda tillgångar gynnade under 
2017

2017 års avkastning på de finansiella 

marknaderna har överraskat i princip 

samtliga bedömare. Vi kan konstatera 

att aktier i utvecklingsländerna 

utvecklats bäst. Det kan även nämnas 

att den amerikanska börsen stigit 

oavbrutet sedan 2008. Nedan visas 

avkastning i lokal valuta för olika 

marknader. 

Figur: Avkastning för olika tillgångsslag 

under 20171 

 

Figuren visar med tydlighet att aktier 

haft ett gott år. Översätter vi 

avkastningen till svenska kronor blir 

den väsentligt lägre för globala 

aktiemarknader eftersom US-dollarn föll 

med ca 10 procent mot den svenska 

kronan.  

Avkastningen på ränteplaceringar har 

varit låg, vilket inte är konstigt med 

tanke på den låga räntenivån. Förr eller 

senare kommer avkastningen på 

ränteplaceringar att vara negativ. 

Råvarutvecklingen har varit mycket 

intressant under året. Metallpriset har 

generellt stigit markant till följd av hög 

                                                      

1 . Uppgifter för fastigheter är preliminära och 

avser obelånade fysiska fastigheter. 

global efterfrågan medan priset på de 

flesta jordbruksråvaror fallit.  

De faktorer som främst förklarar årets 

goda avkastning på finansiella 

marknader står att finna i en högre 

ekonomisk tillväxt än vad som 

förväntades inför 2017 samt fortsatt 

låga räntor. Innebörden av detta är dels 

att ränteplaceringar inte ter sig 

attraktiva i förhållande till aktier och 

andra mer riskfyllda placeringar, dels 

att ”finansieringskostnaden” ligger på en 

låg nivå.  

Men trots allt är det en högre förväntad 

tillväxt som överraskat och inte minst i 

Europa efter flera år av svag tillväxt i 

efterdyningarna av finanskrisen. Det är 

därför inte förvånande att 

aktiemarknaden gynnats, vilket inte 

minst kan skönjas i bolagens starka 

kvartalsrapporter under året. Detta 

visas tydligt i nedanstående figur. 

Figur: Ekonomiskt överraskningsindex i 

Sverige, USA och Euroland 

 

Den ekonomiska tillväxten i världen är 

uppe på mycket höga tillväxttal, ca 3,5 

procent, vilken även förväntas fortsätta 

under 2018. Det är alltså inte konstigt 

att vi fått en god marknad under det 

gångna året. 
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Börs- och ränteåret 2017 

Den starka konjunkturen har drivit 

fram en god statsfinansiell situation i 

Sverige, som säkerligen flera andra 

länder enbart kan drömma om. Ett 

minskat upplåningsbehov tillsammans 

med Riksbankens köp av 

statsobligationer (QE) har givit en skev 

utbuds/efterfrågesituation på den 

svenska räntemarknaden. Detta har 

pressat ned framför allt korta räntor. En 

två-årig statsobligation handlades under 

senhösten så lågt som -0,90 procent och 

speglade därmed inte rådande 

förväntningar av reporäntan. 

Samtidigt har längre räntor fortsatt att 

stiga från bottennivån sommaren 2016, 

driven av utvecklingen på den 

amerikanska marknaden som ses i 

nedanstående figur. 

Figur: 10-åriga statsobl.räntor i USA, 

Tyskland och Sverige 

Den goda konjunktursituationen gynnar 

även företagsobligationer eftersom 

betalningsinställelser från bolag ter sig 

mindre sannolika. Det är naturligt att 

kreditspreadar minskat under året 

eftersom konjunkturen är god. 

En god konjunktur och därmed goda 

förutsättningar för överraskande stora 

bolagsvinster har kännetecknat 

börsåret. Den svenska börsen steg med 

ca 10 procent. Samtidigt utvecklades den 

svenska börsen sämre än världsindex, 

vilket huvudsakligen förklaras av att ett 

fåtal stora bolag som H&M och Ericsson 

gått kräftgång på börsen samt att 

banksektorn (som är stor i Sverige) 

utvecklats svagt i förhållande till börsen 

i genomsnitt. 

Den amerikanska börsen steg med drygt 

20 procent i lokal valuta och till stor del 

drivna av ett fåtal mycket stora bolag 

som till exempel Facebook, Amazon, 

Google och Apple. Rensas det för dessa 

bolag var uppgången mer blygsam. Den 

japanska börsen steg kraftigt under året 

(27 procent) vilket kan hänföras till en 

överraskande god ekonomisk utveckling 

med låga förväntningar i utgångsläget. 

Utvecklingsländerna hade ett mycket 

gott år efter några år av svagare 

utveckling. Som figuren ovan visar steg 

snittet bland utvecklingsländerna med 

närmare 35 procent. Det ska även 

nämnas att dollarfallet under året 

medförde att avkastningen i kronor för 

utländska aktier med dollarinslag blev 

lägre.  

Figur: Utveckling för svensk, amerikansk 

och BRIC-marknader under 2017 

 

Med tanke på den goda 

konjunktursituationen är det inte svårt 

att förstå varför de cykliska sektorerna 

utvecklats väl under året. 

Råvarusektorn steg med 22 procent och 

industriföretagen hade en genomsnittlig 

uppgång med 18 procent. Samtidigt 

hade konsumentsektorn det svårare 

vilket enkelt kan ses av till exempel 

H&M´s kräftgång under året. Även 

finanssektorn och bankerna specifikt 

hade ett relativt tufft år. 
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Figur: Utveckling för valda aktiesektor 

svensk aktiemarknad 

 

Några märkeshändelser under året på 

aktiemarknaden utgörs av: 

 Cykliska bolag gick mycket bra under 

2017, vilket kan exemplifieras av att 

Volvo steg med 45 procent.  

 H&M kanske är den enskilt största 

besvikelsen. Är storhetstiden förbi till 

följd av digitalisering och ändrade 

köpvanor? 

 Ny sjukdomsinsikt i Ericsson. VD Börje 

Ekholm står inför en stor utmaning för 

att klara en ”turn-around”. 

 Hur kommer bankerna att klara 

förändring med digitalisering och nya 

affärsmodeller, särskilt som de i nuläget 

har rekordhöga marginaler och 

rekordlåga kreditförluster? 

 Bostadsprisfallet under andra halvåret 

medförde stora börsfall för 

bostadsbyggare/-utvecklare. Hur stort är 

problemet? 

 Kontorshyror steg kraftigt i 

storstäderna, vilket förklarar varför 

fastighetsaktier klarat sig väl. Är 

utvecklingen på bostadssidan en negativ 

indikator för sektorn? 

 Investmentbolagen hade ett bra första 

halvår och substansrabatten föll kraftigt 

det vill säga, de har i princip ingen 

rabatt i nuläget. Klarar dessa bolag en 

svagare börs? 

Fastigheter har generellt haft en god 

utveckling under året, men 

kommersiella fastigheter och 

kontorsfastigheter specifikt har 

utvecklats bäst. Det beror framför allt 

på lokalbrist i storstäderna. Däremot 

har bostadspriser fallit mot slutet på 

året och i nuläget återstår det att se om 

detta prisfall får en större spridning på 

andra typer av fastigheter. 

Hedgefonder har, som alltid, olikartad 

utveckling beroende på vald strategi. 

Generellt har fonder som mer kan 

karaktäriseras som räntehedgefonder 

haft ett svårt år eftersom volatiliteten är 

låg och marknaden är i princip styrd av 

centralbankerna. Andra fonder, som till 

exempel i högre grad använder sig av 

aktiemarknaden har haft ett mer 

lyckosamt år.  

Var står vi inför 2018? 

Sammantaget startar vi det nya året 

med både höga förväntningar om god 

tillväxt och höga värderingar på 

samtliga finansiella marknader. Det 

innebär även att känsligheten för 

negativa överraskningar är hög. Våra 

avkastningsförväntningar är därför inte 

särskilt höga inför det kommande året. 

Det är tydligt att de finansiella 

marknaderna hyser en genuin tro att 

inflationen inte är ett problem framöver 

och därmed att räntor kan väntas vara 

fortsatt mycket låga samtidigt som 

tillväxten väntas vara god. Det är därför 

inte konstigt att volatiliteten på 

aktiemarknaden är historiskt låg, vilket 

ses nedan. Men det är just vid dessa 

tillfällen som risken för överraskningar 

är som störst. 

Figur: VIX – amerikansk aktievolatilitet – 

mellan 2009 och 2017 
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Det finns några nyckelfrågor inför det 

kommande året som samtliga ryms inom 

ramen för ekonomisk tillväxt och 

inflationsutsikter, vilka behandlas 

nedan. 

Vår bedömning är att den potentiella 

tillväxten i världen sjunkit, men under 

kommande året kommer tillväxten att 

vara fortsatt god och ungefär som under 

2017 det vill säga ca 3,5 procent. Det 

betyder att vi kan säga att tillväxten 

kommer att ligga över trend. USA 

kommer att bidra positivt till följd av 

skattesänkningar. Däremot är det troligt 

att Kina kommer att få en något lägre 

tillväxt. Trots allt kommer tillväxten att 

fortsätta vara en positiv faktor.  

Eftersom investeringarna inte legat på 

hög nivå under senare år är det inte 

konstigt att produktiviteten varit 

förhållandevis låg. Under kommande 

året är det dock troligt att 

produktivitetsökningar kommer att vara 

tillfälligt höga till följd av cykliska 

faktorer. God produktivitsutveckling 

behövs för att gynna riskfyllda 

placeringar som till exempel aktier, 

eftersom det beskriver ett läge där 

effektiviteten i bolagen är högre. 

Med högre tillväxt och högre 

kapacitetsutnyttjande och 

sysselsättningsgrader, är det rimligt att 

inflationen i de flesta länder söker sig 

svagt uppåt. Däremot förväntar vi oss 

inte på något sätt någon dramatik i 

detta. Från makrosynvinkel kan 

betingelserna sägas vara goda inför det 

nya året, men mycket av den goda 

information finns redan i dagens priser 

varför ett varningens finger måste höjas.  

För svenskt vidkommande är 

bostadsmarknaden den stora 

osäkerhetsfaktorn och dess påverkan på 

svensk ekonomi och därmed på 

finansiella marknader. Nuvarande 

indikatorer pekar på en svensk tillväxt 

på runt tre procent i nuläget. Ungefär en 

tredjedel av denna tillväxt förklaras av 

bostadsinvesteringar som ökat kraftigt 

under senare år. Bostadsprisfallet 

kommer ovillkorligen att leda till lägre 

bostadsinvesteringar framledes. Hur 

stor påverkan kommer att bli beror 

naturligtvis både på storleken på fallet 

och hur länge prisfallet varar.  

Enligt vårt synsätt förklaras prisfallet 

främst av ett utbudsöverskott på 

bostadsrätter i större städer det vill säga 

det har byggts primärt för ”välbeställda” 

hushåll. Det är trots allt en stor 

efterfrågan på boende i större städer på 

grund av demografiska orsaker. 

Bostadsbyggandet kommer inte att 

upphöra, men däremot kommer bidraget 

till BNP att minska.  

Sverige har tur i den bemärkelsen att 

den globala tillväxten kan fortsätta vara 

god under 2018 och kan därmed ersätta 

åtminstone delar av minskade 

bygginvesteringar. Sedan bör det 

påpekas att hushållens ekonomiska 

situation är fortsatt god, vi kommer att 

ha fortsatt låga räntor och 

sysselsättningen stiger.  

Vår slutsats är att bostadspriser är en 

riskfaktor, men vi tror inte att 

bomarknaden kommer att få en 

avgörande betydelse för svenska 

finansiella marknader.  

Hur kommer 

centralbankerna att agera 

under 2018?  

Mot bakgrund av arbetsmarknadens 

goda utveckling, samt optimistiska 

prognoser kring den ekonomiska 

aktiviteten har den amerikanska 

centralbanken höjt styrräntan vid tre 

tillfällen föregående år till 1,5 procent 

(från 0,75 procent). I nuläget är det 

rimligt att förvänta sig att FED 

fortsätter höja styrräntan tre gånger 

under detta år och därmed skulle 

styrräntan hamna över 2 procent, vilket 
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ligger i linje med nuvarande 

förväntningar. 

Inflationen är allt mer internationellt 

bestämd. Förutom att varu- och 

kapitalmarknaderna integrerats med 

omvärlden, så har även 

arbetsmarknaden utsatts för allt högre 

konkurrens. Det är därför inte konstigt 

att vi ser en alltmer likartad 

inflationsutveckling i västvärlden. 

Innebörden av detta är även att den 

nationella penningpolitiken blir mindre 

verksam. 

Figur: Inflationsutveckling i Sverige, USA 

och Euroland 

 

 

Eftersom den ekonomiska aktiviteten i 

Europa överraskat positivt har även 

ECB påbörjat en reträtt av 

nollräntepolitiken genom att dra ner 

köpen av statsobligationer. Dock vill 

centralbanken se en något högre 

inflation innan den första 

räntehöjningen är ett faktum. ECB´s 

agerande kommer i stor utsträckning att 

påverka Riksbanken eftersom de sällan 

avviker markant från ECB.  

Vår utgångspunkt är att vi under första 

halvåret kommer att ha en fortsatt god 

konjunkturutveckling. Löpande under 

året, men framför allt under andra 

halvåret, tror vi att viljeyttringarna från 

Riksbanken och ECB blir tydliga och att 

räntehöjningscykeln inleds. Samtidigt är 

det även tydligt att en långsam 

nedtrappning av kvantitativa lättnader 

är på väg.  

Enligt vårt synsätt är dagens styrränta  

(-0,5 procent) för låg utifrån svensk 

fundamenta. Den svenska inflationen 

har stigit och befinner sig kring målet 

om två procent. I takt med att den 

globala och den svenska tillväxten 

förbättrats, har såväl 

kapacitetsutnyttjandet stigit som 

inflationen ökat under föregående år, 

vilket ses i nedanstående figur. Detta 

underlättar för Riksbanken att närma 

sig exit för nollräntepolitiken, vilket de 

även signalerat. Vår bedömning är att 

inflationen kommer att ligga i närheten 

av målet under året och inte vara någon 

större stressfaktor. Däremot är nog 

riskbilden att inflationen kan överraska 

något högre eftersom lediga resurser 

minskar. 

Figur: Svensk inflation och arbetslöshet 

 

Vår slutsats kan enbart bli att slutet på 

nollräntepolitiken närmar sig snabbt. 

Vidare kommer förändringar i 

penningpolitiken (och retoriken) till 

mångt och mycket att styras av ECB. 

Samtidigt har det blivit mer och mer 

tydligt att Riksbanken kommer att 

starta sin höjningscykel tidigare än 

ECB, vilket är naturligt med tanke på 

att den svenska ekonomin utvecklats 

väsentligt bättre än i övriga Europa. 

Den svenska kronan – en 

joker? 

Eftersom den svenska ekonomin är en 

liten och öppen ekonomi har kronans 

utveckling mot de större valutorna alltid 
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betydelse för den ekonomiska tillväxten 

och därmed för de finansiella 

marknaderna.  

Kronan är i ett värderingsperspektiv 

mycket lågt värderad, det vill säga svag, 

vilket främst beror på Riksbankens 

”minusräntepolitik”. På sikt kommer 

kronan att stärkas mot såväl dollarn 

som mot Euron. Givet att detta inträffar 

kommer den svenska penningpolitiken 

att bli mer expansiv, det vill säga 

reporäntan kommer höjas mer långsamt 

än den skulle höjts om kronan inte 

stärkts. 

Det betyder att räntekänsliga och mer 

importberoende sektorer kommer att 

gynnas medan exportsektorn 

missgynnas om kronan stärks. 

Figur: Den svenska kronans utveckling mot 

USD och EUR 

 

Sverige har överskott i såväl 

bytesbalans som nettotillgångar i 

utländsk valuta. USA har det motsatta, 

samt att risken ökat för att 

centralbanker kommer att minska sina 

dollartillgångar i valutareserverna. Det 

har Kina indikerat att man kommer att 

göra  

Vår slutsats är att kronan långsiktigt 

kommer att stärkas även om det är svårt 

att till exempelakt förutsäga hur snabbt 

och hur mycket den kommer att stärkas 

under året. Färdriktningen är emellertid 

otvetydig. 

Slutsatser för 2018 

Sammantaget är det rimligt att långa 

räntor stiger (ledd av USA) något under 

året men inte på något dramatiskt sätt, 

kanske till 1,0 – 1,5 procent (idag ca 0,75 

procent). Däremot är det viktigt att 

konstatera att efter dryga 20 år av 

oavbruten nedgång av räntor är trenden 

bruten sedan dryga ett år tillbaka. Vi 

går mot högre räntor, men inte på något 

sätt någon dramatik. 

Kreditvärdiga företagsobligationer med 

kort löptid anser vi vara aptitliga i 

förhållande till traditionella räntor. I vår 

värld är det rimligt att kreditvärdiga 

svenska företag lånar till en ränta som 

överstiger den ränta som staten lånar 

till med drygt en procentenhet. Däremot 

är det inte rimligt att samma företag 

lånar på kort sikt till noll procents 

ränta. Sammantaget innebär det att alla 

typer av ränteplaceringar ter sig mindre 

attraktiva. 

Förenklat kan man säga att aktier 

långsiktigt styrs av långsiktig tillväxt, 

framtida utdelningar och genomsnittlig 

kapitalkostnad. Trots allt är 

konjunkturen god för närvarande. Det 

kommer troligen även att medföra att 

utdelningarna från bolagen under våren 

kommer att överraska på ett positivt 

sätt. Relativt räntemarknaden är detta 

alltså en positiv faktor för 

aktiemarknaden. Samtidigt bedömer vi 

att det för närvarande finns gott om 

kapital som ska placeras på de 

finansiella marknaderna. Allt detta 

sammantaget talar för en god inledning 

av 2018. Den potentiella tillväxten är 

lägre än tidigare, vilket betyder att även 

utdelningstillväxten på sikt är 

begränsad. 

På kort sikt fortsätter god tillväxt, goda 

utsikter för högre utdelningar och 

fortsatt låga räntor ge bränsle till 

aktiemarknaden. Däremot på längre sikt 

anser vi att samtliga dessa faktorer 

kommer att försämras.  
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Högre statsskuld i flera länder 

försämrar möjligheten att bedriva en 

stimulativ finanspolitik samtidigt som 

penningpolitiken knappast kan bli mer 

expansiv än i nuläget. Då återstår 

endast strukturpolitiska förändringar 

och de är som bekant mycket svåra att 

genomföra samtidigt som det tar tid 

innan åtgärder slår igenom på tillväxten 

(och därmed på företagens vinster). 

Vi inleder det nya året med höga 

värderingar och stora förhoppningar. 

Börserna är högt värderade som vi 

tidigare nämnt, vilket i synnerhet gäller 

för den amerikanska marknaden. Ett 

skäl till detta är att marknaden räknar 

med fortsatt låga räntor och med en 

långsiktigt hög tillväxt. Enligt vårt 

synsätt är detta mycket optimistiskt vad 

gäller den hållbara långsiktiga 

tillväxten. Vidare känner vi en oro för 

att nuvarande höga rörelsemarginaler 

inte kommer att vara bestående 

långsiktigt.  

Just den goda tillväxten skapar ett 

klimat av framgång och optimism som 

inte minst kan ses av det rekordlåga 

VIX-indexet samt att aktiebelåningarna 

är höga. Känsligheten för negativa 

överraskningar har ökat med andra ord.  

Med detta sagt är vi dock försiktiga inför 

framtiden. Året kan mycket väl bli ett år 

med två halvlekar. Ett första halvår som 

fokuserar på bra kvartalsrapporter Q4-

17 och Q1 och med goda utdelningar. En 

andra halvlek som i högre grad 

fokuserar på räntehöjningar (läs högre 

avkastningskrav) och toppande 

konjunktur. Vi tror även att volatiliteten 

kommer att öka under året. 

Aktiecykeln är i ett sent skede, som 

enkelt kan beskådas av att vi haft en 

kontinuerlig uppgång sedan hösten 

2011. Den svenska kursuppgången 

sedan dess har varit ca 150 procent. Det 

är naturligtvis omöjligt att besvara när 

den absoluta toppen inträffar men 

känsligheten för bakslag har ökat. 

Historiskt har kursutvecklingen varit 

svag när konjunkturindikatorer som 

ISM och Consumer confidence varit på 

höga nivåer, vilket de är i nuläget. 

Eftersom förväntningar oftast är som 

högst vid dessa tillfällen tenderar 

börsutvecklingen att bli svagare när 

förväntningar inte infrias. Just det 

faktum att optimismen är stor är en 

negativ faktor enligt vårt synsätt. 

Vi har inte någon stark åsikt om 

aktiemarknaden de närmaste 

månaderna, men däremot en stark åsikt 

för de kommande tre till fem åren. Vår 

slutsats är att aktiemarknaden 

genomsnittligt de närmaste åren 

kommer att ge en marginell värdeökning 

utöver utdelningar. Totalt kanske 5 

procent årligen, men knappast stabilt 

över åren. 

Fastighetsaktier har utvecklatas mycket 

väl på börsen under senare år, vilket är 

naturligt med tanke på den låga och 

fallande räntetrenden. Lite försiktighet 

rörande fastighetsaktier är befogad. 

Förutsättningarna för fysiska 

fastigheter är lite tudelad. 

Kassaflödesmässigt bedömer vi en 

fortsatt god utveckling eftersom  

driftnetton inom både hyres- och 

kommersiella fastigheter kommer att 

utvecklas väl i en gynnsam konjunktur. 

Däremot är utvecklingen av 

avkastningskravet (i praktiken priset) 

mer osäker till följd av utvecklingen på 

bostadsmarknaden.  

Fastighetsbolag har fått ökade 

finansieringsutmaningar det visar sig 

genom att vissa bolag har fått svårare 

att låna och dels sjunker 

belåningsgraderna, dels ökar bankernas 

lånemarginaler samt att räntor är i en 

stigande trend. Vi är inte pessimistiska 

men en ökad osäkerhet har infunnit sig. 

Det ska även nämnas att det är fortsatt 

stora flöden till fastighetsfonder. Vår 

slutsats är att det blivit än viktigare att 

välja ”rätt” fastighetsstrategi. Det 

innebär fysiska fastigheter, 

fastighetsfonder eller fastighetsprojekt 
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som inkluderar långa hyresavtal med 

”säkra” hyresgäster som ger en hög 

sannolikhet för stabil och god 

direktavkastning. Trots dessa 

osäkerheter bedömer vi att 

direktavkastningen kommer att vara 

fortsatt god för fysiska fastigheter 

medan däremot värdeförändringar är 

mer osäker. 

Hedgefonder är ett svåranalyserat 

tillgångsslag eftersom många av dessa 

fonder egentligen inte bör klassas som 

hedgefonder. En ”riktig” hedgefond bör 

över tiden inte ha en hög korrelation mot 

varken börsen eller räntemarknaden. 

För att ytterligare komplicera det hela 

finns fonder med olika strategier, men 

framför allt investerar man oftast i 

humankompetens som kan vara mycket 

flyktig. Det senare innebär att det är 

personerna i fonden som man investerar 

i.  

Dessa fonder behöver volatilitet för att 

kunna skapa avkastning, vilket inte 

varit fallet under senare tid. Enligt vårt 

synsätt är placeringsalternativet 

intressant om en bukett av olika 

hedgefonder kombineras som dels inte 

samvarierar med varandra, dels inte 

sammantaget samvarierar med aktie- 

och ränteplaceringar. Med ”riktiga” 

hedgefonder kan en portföljs 

riskjusterade avkastning förbättras, 

men det kräver beställarkompetens och 

grundlig analys för att välja rätt fonder. 

Vi tror att miljön för hedgefonder 

kommer att förbättras med en högre 

volatilitet och att räntemarknaden blir 

mindre styrda av centralbanker 

framledes.  

Sedan finns naturligtvis – som alltid – 

stora risker som brukar påverka 

finansiella marknader i det kortare 

perspektivet. Den mest extrema risken 

är fortsatt USA-Nordkorea, men 

konflikten mellan Iran och Saudiarabien 

ska uppmärksammas och dess 

potentiella påverkan på oljepriset. Lägg 

till Brexit och det svåra politiska läget i 

Italien tillsammans med den 

inrikespolitiska farsen i USA. Den 

största risken vill vi ändock sätta till 

utvecklingen i Kina, med en mycket hög 

skuldsättning samtidigt som tillväxten 

minskar långsiktigt. Det senare är inte 

förvånande eftersom den demografiska 

situationen försämras för landet. 

Givet ansträngda värderingar är det 

rimligt att påstå att ”svansrisker” har 

ökat (osannolika händelser som ger stor 

påverkan på finansiella marknader). Vår 

bedömning är dock att räntor inte 

kommer att stiga vare sig kraftigt eller 

snabbt. Förutom att snabbt stigande 

räntor snabbt skulle ge återverkningar 

för hushållen som till stor del har rörliga 

lån, anser vi att Riksbanken inte kan 

agera snabbt på grund av nämnda 

hållning mot ECB och att risken för hög 

inflation ändå inte kan bedömas vara 

hög i nuläget. 

Hur bör kapitalet 

allokeras? 

I nuvarande marknadssituation väljer vi 

att vara mycket försiktiga och kan 

därför betraktas som fega. Avkastningen 

på ränteplaceringar kommer att vara låg 

(om ens positiv), aktievärderingar är 

höga och mycket talar för långsiktigt låg 

(men positiv) avkastning. Andra 

placering som till exempel fastigheter 

förväntas inte heller ge hög avkastning. 

Vi anser därför inte att det finns 

anledning att ta stora positioner. Många 

kapitalägare kommer att få svårt att 

uppnå reala avkastningsmål. Räkna 

även med mer volatila börser under 

kommande år.  

Inom ränteuniversat föredrar vi korta 

räntefonder med inriktning mot 

kreditvärdiga företagsobligationer och vi 

undviker i möjligaste mån långa 

ränteplaceringar. I valet mellan olika 

aktiemarknader föredrar vi den svenska 

marknaden i förhållande till globala 

aktier, vilket förklaras av att vi bedömer 
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den amerikanska marknaden som den 

mest övervärderade. Det är egentligen 

naturligt eftersom USA är det land som 

ligger längst fram i konjunkturcykeln, 

samtidigt som vi finner det troligt att 

SEK fortsätter att förstärkas. 

Våra konsortier under 2017 

Årets goda avkastningar på de 

finansiella marknaderna kan även ses 

för våra konsortier som visas nedan. 

 

 

  

Tabell: Avkastning i våra konsortier 

Konsortie 2017 Index 

Räntekonsortiet 0,6 0,0 
Aktiekonsortiet Sverige 9,4 9,6 
Aktieindexkonsortiet Utland 14,4 13,8 
Aktieindexkonsortiet Sverige 9,0 8,9 
Aktieindexkonsortiet Äpplet 9,7 8,4 
Aktiekonsortiet Spiran 9,4 9,6 
Småbolagskonsortiet Kronan 0,8 n.a. 
Företagsobligationskonsortiet 1,8 1,3 
Stiftelsekonsortiet GIVA 4,3 n.a. 
Företagsobligationskonsortiet FRN 0,2 0,2 
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Ansvarsfulla investeringar 

Under året har arbetet med ansvarsfulla 

investeringar fortgått och har vi bytt 

etikkonsult. Numera använder vi 

Sustainalytics. Två gånger om året hjälper 

Sustainalytics oss med den negativa 

screeningen, det vill säga identifiera bolag 

som vi inte vill eller kan placera pengar i. 

Sustainalytics arbetar dessutom som en 

oberoende ESG-utvärderare (Environmental, 

Social and Governance) och hjälper oss med 

ESG-analys av företag. 

Under året har Agenda 2030 och de 17 

målen för global hållbar utveckling fortsatt 

att vara i fokus för investerare och företag. 

Många företag har fokuserat på ett eller 

flera av målen och tar in dem i sin 

affärsmodell för att visa att de är 

prioriterade.  Castellum är ett exempel på 

ett bolag som har gjort en mappning mot 

FNs globala hållbarhetsmål. Castellum har 

identifierat en rad av dessa mål som de 

tycker är relevanta för deras verksamhet och 

de beskriver hur de kopplar an till målen. 

Ett av målen handlar om att skapa hållbara 

städer. Det är många fastighetsbolag som 

knutit an till precis det målet. 

Även 2017 stod miljön i centrum och där 

med gröna obligationer. Den globala 

uppvärmningen är ett stort problem som rör 

hela jordens befolkning och i och med detta 

så har intresset ökat. 2008 kom den första 

gröna obligationen genom ett gemensamt 

arbete mellan Världsbanken och SEB. Det 

fanns efterfrågan från 

institutionella investerare som ville stödja 

klimatprojekt genom obligationer. 

Marknaden har vuxit starkt och 

tillväxttakten är fortsatt hög, en faktor som 

drivit markanden är att ESG-frågorna blivit 

viktiga även på obligationsförvaltarsida. 

Vad är innebär en grön obligation? 

En grön obligation är en ränteprodukt där 

kapitalet är öronmärkt till miljöprojekt. De 

gröna obligationerna har i princip alltid 

samma kreditbetyg som övriga 

skuldinstrument som utgivare har gett ut.  

Vad betyder begreppet Greenwaching? 

Hållbarhet har varit en stark trend på 

marknaden under många år och det har 

företagen förstått. Investerare vill satsa på 

företag som tillverkar varor och tjänster med 

låg miljöpåverkan och socialt ansvar. Få vill 

förknippas med korruption, svältlöner och 

barnarbete.  

Många bolag ser det därför som helt 

nödvändigt att profilera sig som hållbara 

även då de inte håller måttet. Det finns en 

rad exempel på bolag som försökt framstå 

som bättre än vad de i själva verket är. 2015 

uppdagades att Volkswagen fuskat med sina 

utsläppstester så att det skulle se ut som 

bilarna släpper ut mindre farliga utsläpp än 

vad de egentligen gör. Bilarna hade 

avsiktligt utrustats med en fuskmjukvara 

som känner av när bilen testas. 

Mycket arbete läggs ned för att hitta de 

bolag som vi väljer bort på grund av vår och 

våra kunders etiska policyer. Än mer energi 

läggs sedan ned för att bland de resterande 

bolagen hitta de som positivt bidrar till en 

bättre miljö, och som vi tror kommer att 

vara lönsammare än andra bolag i det långa 

loppet. 
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Definitioner 

Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för 

perioden. 

 

Avkastning & jämförelseindex 

Portföljens respektive jämförelseindexets 

avkastning beräknas utifrån daglig data. 

Duration 

Ett sätt att mäta en obligations eller en 

portföljs genomsnittliga räntebindningstid. 

Duration är också ett vanligt riskmått för en 

obligation eller en portfölj. Duration är det 

mest använda måttet avseende ränterisk och 

anger vad som händer när alla 

marknadsräntor förändras lika mycket. 

Informationskvot 

Informationskvoten är ett mått på 

förvaltarens skicklighet i förhållande till 

risken. Ju högre kvot, desto bättre 

avkastning har konsortiet givit. Mäts som 

överavkastning i förhållande till Tracking 

error. 

Sharpekvot & jämförelseindex 

Är ett mått på riskjusterad avkastning och 

anger en portföljs (portföljens respektive 

jämförelseindexets) meravkastning i relation 

till standardavvikelsen. Den beräknas som 

kvoten av portföljens meravkastning över 

riskfri ränta och portföljens 

standardavvikelse. 

 

 

 

 

Standardavvikelse & jämförelseindex 

Visar hur mycket portföljens värde 

respektive jämförelseindexets värde har 

svängt kring dess medelvärde. Ju högre 

standardavvikelse desto högre risk. 

Tracking error 

Beskriver hur portföljens utveckling i 

förhållande till index har varierat historiskt. 

Måttet beräknas som standardavvikelsen för 

över- eller underavkastningen mot 

jämförelseindex. Ju högre värde desto högre 

risk i förhållande till jämförelseindex. 
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Räntekonsortiet 

Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är  

cirka 2 år. 

 

              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   5 591 805   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   4 812 483   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   4 923 387   

  Andelar 2017-12-31 (antal)   47 001 590   

  Andelsvärde inkl. utdelning     119   

  Andelsvärde exkl. utdelning     119   

              
       

              
  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -0,14 (-0,20)   

  3 mån (%)       0,11 (-0,03)   

  Sedan årets start (%)     0,60 (-0,05)   

              

 

Avkastning (januari - december) (%) 
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     0,76 (0,70)   

  Sharpekvot*       0,97 (0,41)   

  Informationskvot*     2,72   

  Informationskvot 12-månaderstal   4,11   

  Tracking error (%)*     0,17   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0,16   

  Duration       1,91   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              
       

       

              
  Största enskilda innehav   Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Stadshypotek   25,18% 1 157 862 356   

  Länsförsäkringar Hypotek   19,82% 911 232 010   

  Landshypotek   16,89% 776 564 400   

  SBAB     13,36% 614 163 847   

  Willhem     5,35% 245 863 957   

  Ålandsbanken   5,04% 231 997 745   

  Vasakronan Fastighet   4,08% 187 791 294   

  Sparbanken skåne   3,99% 183 389 400   

  SEB     3,57% 163 955 587   

  Atrium Ljungberg   3,00% 138 004 231   

              

 

 

Förfallostruktur 
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Företagsobligationskonsortiet 

Aktiv förvaltning av svenska företagsobligationer. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka  

tre år. 

 

              
  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)                       2 780 658       

  Förmögenhet föregående månad (tkr)                       3 184 553       

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)                       2 391 260       

  Andelar 2017-12-31 (antal)                       2 670 131       

  Andelsvärde inkl. utdelning                                1 041       

  Andelsvärde exkl. utdelning                                1 040       

              
       

              
  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -0,25 (-0,26)   

  3 mån (%)       0,21 (0,17)   

  Sedan årets start (%)     1,81 (1,34)   
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     1,38 (1,41)   

  Sharpekvot*       1,49 (1,06)   

  Informationskvot*     1,74   

  Informationskvot 12-månaderstal   3,79   

  Tracking error (%)*     0,32   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0,12   

  Duration       2,80   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.     

              
       

       

              
  Största enskilda innehav    Andel (%)  Marknadsvärde (kr)   

  Willhem     5,68% 156 182 530   

  Fortum värme   5,15% 141 529 431   

  LeasePlan     4,86% 133 645 914   

  Länsförsäkringar Bank   4,64% 127 564 514   

  Hufvudstaden   4,06% 111 547 457   

  SWEDAV     3,66% 100 621 292   

  Volvo Finans     3,56% 97 852 719   

  Sandvik     3,33% 91 604 154   

  SBAB     3,24% 89 092 982   

  Castellum     3,05% 83 870 523   

              

 

Förfallostruktur  
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Företagsobligationskonsoritet FRN 

Kammarkollegiet erbjuder kapitalförvaltning i Företagsobligationskonsortiet FRN, som är en portfölj 

bestående av företagsobligationer i svenska kronor med rörlig ränta. Konsortiets jämförelseindex är 

NasdaqOMX Credit FRN SEK viket speglar företagsobligationsmarknaden för rörlig ränta i svenska kronor. 

Företagsobligationskonsortiet FRN kan jämföras med bankernas kredit- och företagsobligationsfonder med 

rörlig ränta. Företagsobligationskonsortiet FRN startades 2017. 

 

              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet   2017-12-31 (tkr)   263 666   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   257 477   

  Förmögenhet   2016-12-31 (tkr)   0   

  Andelar  2017-12-31 (antal)   263 748   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 000   

  Andelsvärde exkl. utdelning     999   

              

       

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -0,05 (-0,05)   

  3 mån (%)       -0,05 (0,02)   

  Sedan start (%)     0,19 (0,25)   
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     0,24 (0,19)   

  Sharpekvot*       4,63 (6,23)   

  Tracking error (%)*     0,11   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0,11   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              

       

              

  Största enskilda innehav   Andel % Marknadsvärde (kr)   

  Sveaskog MTN   9,17%                  24 188 318       

  Vasakronan Fastighet   8,35%                  22 011 924       

  Nordea 
Bank 

    8,06%                  21 242 601       

  Rikshem     6,93%                  18 261 888       

  Willhem     6,10%                  16 081 700       

  Länsförsäkringar Bank   5,81%                  15 329 454       

  Specialfastigheter Sverige AB 5,73%                  15 109 500       

  Hemsö     5,73%                  15 096 819       

  Ålandsbanken   5,71%                  15 055 156       

  SBAB     5,40%                  14 236 315       
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Stiftelsekonsoritet GIVA 

Stiftelsekonsortiet GIVA vänder sig främst till stiftelser i behov av utdelningsbara medel. Målsättningen är en 

årlig utdelningstakt kring 4,5 % av kapitalet och en risk motsvarande 2/3 av risken på aktiemarknaden. 

Konsortiet investerar i aktier och företagsobligationer och dessutom säljs köpobligationer mot 

aktieinnehavaren vilket ytterligare minskar risken och ökar de utdelningsbara medlen. 

 

              
  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   705 716   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   597 873   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   518 225   

  Andelar 2017-12-31 (antal)   684 800   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 031   

  Andelsvärde exkl. utdelning     1 029   

              
       

              
  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -1,34   

  3 mån (%)       -2,04   

  Sedan årets start (%)     4,29   
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     7,05   

  Sharpekvot*       1,21   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              
       

       

              
  Största enskilda innehav   Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Nordea 
Bank 

    6,15% 43 427 564   

  SEB A     6,06% 42 743 237   

  Hennes & Mauritz B   5,40% 38 120 096   

  Skanska B     5,29% 37 322 310   

  SKF B     4,70% 33 191 556   

  ABB Ltd     4,27% 30 114 129   

  Volvo B     4,14% 29 250 907   

  Swedbank A     3,97% 28 031 348   

  Millicom International Cellular 3,50% 24 726 682   

  Sandvik     3,44% 24 292 916   

              

 

 

          
  Utdelning       

  Utdelning 170413   2,88%   

  Utdelning 170815   1,57%   

  Utdelning 171215 (prognos) 1,30%   
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Aktiekonsortiet Spiran 

Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen 

som innehåller närmare 300 bolag. 

 

              
  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   1 053 653   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   1 045 066   

  Förmögenhet 2017-11-30 (tkr)   947 361   

  Andelar 2017-12-31 (antal)   140 755   

  Andelsvärde inkl. utdelning     7 486   

  Andelsvärde exkl. utdelning     7 486   

              
       

              
  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -2,18 (-1,14)   

  3 mån (%)       -3,29 (-2,84)   

  Sedan årets start (%)     9,41 (9,56)   
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     12,13 (11,86)   

  Sharpekvot*       1,02 (1,12)   

  Informationskvot*     -0,61   

  Informationskvot 12-månaderstal   -0,08   

  Tracking error (%)*     1,37   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   1,65   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              
       

       

       

              
  Största enskilda innehav   Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Nordea 
Bank 

    9,67% 100 897 638   

  Volvo B     8,65% 90 257 153   

  Hennes & Mauritz B   7,48% 78 069 648   

  TeliaSonera     5,72% 59 655 229   

  Sandvik     5,53% 57 732 481   

  Atlas Copco B   4,98% 51 959 651   

  Essity     4,95% 51 617 422   

  LM Ericsson B   4,58% 47 774 105   

  Skanska B     4,22% 43 988 180   

  Autoliv     4,06% 42 373 137   

              

 

Branschfördelning 
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Aktiekonsortiet Sverige 

Aktiv förvaltning av svenska aktier. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen 

som innehåller närmare 300 bolag. 

 
              
  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   3 661 974   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   3 743 227   

  Förmögenhet 2017-11-30 (tkr)   3 540 067   

  Andelar  2017-12-31 (antal)   501 941   

  Andelsvärde inkl. utdelning     7 296   

  Andelsvärde exkl. utdelning     7 296   

              
       

              
  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -2,23 (-1,27)   

  3 mån (%)       -3,37 (-2,81)   

  Sedan årets start (%)     9,38 (9,59)   
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-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Portfölj Index



    Kvartalsrapport 2017 Q4     

 

29 

 

              
  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     12,15 (11,91)   

  Sharpekvot*       1,02 (1,12)   

  Informationskvot*     -0,68   

  Informationskvot 12-månaderstal   -0,13   

  Tracking error (%)*     1,26   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   1,68   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              
       

              
  Största enskilda innehav   Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Nordea Bank     9,27% 337 109 697   

  Volvo B     8,14% 295 935 654   

  Hennes & Mauritz B   6,55% 238 215 258   

  TeliaSonera     5,61% 203 821 331   

  Sandvik     5,32% 193 355 104   

  Essity     4,98% 180 865 551   

  LM Ericsson B   4,44% 161 507 835   

  Atlas Copco B   4,32% 157 097 083   

  Autoliv     4,16% 151 210 881   

  Investor B     4,12% 149 640 000   

              

 

 

Branschfördelning 
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Aktieindexkonsortiet Sverige 

Passiv förvaltning av de 30 mest omsatta aktierna i en portfölj som helt följer börsens svängningar. 

 

              
  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   1 946 779   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   1 976 961   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   1 906 285   

  Andelar 2017-12-31 (antal)   11 271 917   

  Andelsvärde inkl. utdelning     173   

  Andelsvärde exkl. utdelning     173   

              
       

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -1,52 (-1,52)   

  3 mån (%)       -2,24 (-2,24)   

  Sedan årets start (%)     9,01 (8,93)   
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     12,23 (12,23)   

  Sharpekvot*       0,92 (0,92)   

  Informationskvot*     0,78   

  Informationskvot 12-månaderstal   1,49   

  Tracking error (%)*     0,04   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0,05   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              

       

              

  Största enskilda innehav   Andel % Marknadsvärde (kr)   

  Nordea 
Bank 

    8,20% 159 542 530   

  Volvo B     6,45% 125 473 590   

  Atlas Copco A   5,91% 114 962 340   

  Swedbank A     5,26% 102 373 076   

  Handelsbanken A   4,35% 84 572 994   

  LM Ericsson B   4,27% 83 083 173   

  Hennes & Mauritz B   4,08% 79 476 700   

  Assa Abloy AB   4,08% 79 446 614   

  Investor B     4,04% 78 722 237   

  Essity     3,83% 74 619 881   

              

 

 

Branschfördelning 
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Aktieindexkonsortiet Utland 

Passiv förvaltning av globala aktier i en portfölj som helt följer världsindex för aktier.  

Under december 2017 har konsortiet bytt index till det bredare indexet OMX Stockholm 60 Cap GI, justerat för 

ESG-policy, från MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index 

 

              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   2 511 038   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   2 526 557   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   2 229 763   

  Andelar 2017-12-31 (antal)   302 628   

  Andelsvärde inkl. utdelning     8 297   

  Andelsvärde exkl. utdelning     8 295   

              

       

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       0,15 (-0,59)   

  3 mån (%)       6,50 (6,69)   

  Sedan årets start (%)     14,36 (13,76)   

              

 

Avkastning (januari - december) (%) 
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     10,85 (10,57)   

  Sharpekvot*       1,51 (1,54)   

  Informationskvot*     0,02   

  Informationskvot 12-månaderstal   0,43   

  Tracking error (%)*     1,90   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   1,39   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              

       

              

  Största enskilda innehav     Andel (%)   

  Apple Inc.       2.51%   

  Microsoft Corp     1.78%   

  Amazon.com Inc     1.34%   

  Facebook Inc-A     1.25%   

  JP Morgan Chase & Co     1.08%   

  Johnson & Johnson     1.06%   

  Alphabet Inc-CL C     0.94%   

  Alphabet Inc-CL A     0.84%   

  Tancent Holdings Ltd     0.83%   

  Bank of America Corp     0.83%   

              

 

Geografisk fördelning 

  

USA 50,76

Japan 8,20

Storbritannien 4,48

Schweiz 3,62

Kina 3,58

Tyskland 3,17

Frankrike 2,86

Kanada 2,50

Sydkorea 2,09

Australien 1,93

Övrigt 16,81
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Aktieindexkonsortiet Äpplet 

Äpplet är ett aktieindexkonsortium där samtliga ingående aktier har samma vikt, till skillnad mot traditionella 

indexprodukter där de ingående aktierna viktas med sitt marknadsvärde. Konsortiets strategi är att ge varje 

bolag, cirka 70 stycken, lika hög vikt (cirka 1,5 procent). Det betyder att större bolag får lägre vikt, och således 

mindre bolag en högre vikt, än i ett marknadsvärdesviktat index. Innebörden av detta är att den förväntad 

avkastning och även riskjusterad avkastning ökar. 

 

              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   59 853   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   54 817   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   0   

  Andelar 2017-12-31 (antal)   56 053   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 068   

  Andelsvärde exkl. utdelning     1 068   

              

              

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       0,28 (-1,27)   

  3 mån (%)       -1,09 (-2,56)   

  Sedan start (%)     9,67 (8,42)   

              

 

Avkastning (januari - december) (%) 
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     9,22 (10,17)   

  Sharpekvot*       1,13 (0,90)   

  Tracking error (%)*     3,69   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   3,69   

  *Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.   

              

       

              

  Största enskilda innehav   Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Medicover     1,30% 778 617   

  Hansa Medical   1,29% 770 955   

  Dometic Group   1,29% 768 994   

  RaySearch Laboratories B   1,29% 768 303   

  Pandox     1,28% 766 665   

  BioGaia B     1,28% 766 426   

  Catena Media   1,28% 766 194   

  Holmen B     1,28% 765 616   

  Intrum Justitia   1,28% 765 529   

  Recipharm     1,28% 764 720   

              

 

Branschfördelning 
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Aktiekonsoritet Kronan 

Köper du Kronan så köper du in dig i en portfölj med välskötta, finansiellt stabila småbolag som normalt ger 

ägarna en god direktavkasting. Ambitionen är att nå en riskjusterad avkastning (”Sharpe Ratio”) som dels är 

bättre än börsen i genomsnitt, dels bättre än ett småbolagsindex. Tanken är att detta ska åstadkommas, dels 

med hjälp av ovanstående kriterier, dels av en mer likaviktad portfölj. Det senare innebär att antalet innehav 

blir runt 30 och att inget bolag kommer att ha en vikt överstigande 5 procent. 

 

              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-12-31 (tkr)   130 675   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   127 170   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   0   

  Andelar 2017-12-31 (antal)   129 705   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 007   

  Andelsvärde exkl. utdelning     1 007   

              

              

              

  Avkastning           

  1 mån (%)       1,96   

  3 mån (%)       0,48   

  Sedan start (%)     2,24   

              

 

Avkastning (januari - december) (%) 
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  Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Millicom International Cellular  4,95% 6 459 086   

  Nobia     4,79% 6 252 801   

  Mekonomen     4,63% 6 039 252   

  Bravida Holding   4,47% 5 828 855   

  Kungsleden     4,42% 5 766 978   

  Husqvarna B     4,40% 5 744 724   

  Castellum     4,35% 5 674 400   

  Trelleborg B     4,34% 5 668 650   

  BillerudKorsnas   4,34% 5 656 671   

  Hoist Finance   4,30%  5 616 734   

              

 

 

Branschfördelning 
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