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Är vi på väg mot normalisering 

Det är fortsatt svårnavigerat på de 

finansiella marknaderna. Värderingarna av 

samtliga tillgångsslag fortsätter att vara 

utmanande. Därför är det glädjande att våra 

konsortier fortsätter att prestera bra. Vi har 

fortsatt extremt låga räntor i nästan hela 

världen. Pengar söker sig in i mer riskfyllda 

tillgångar, ofta utan att fånga en rimlig 

riskpremie. TINA – there is no alternative. 

Vi tror att räntor har bottnat och nu 

långsamt kommer att stiga framöver. 

I denna kvartalsrapport vill jag gärna 

lyfta fram två nystartade konsortier – 

Småbolagskonsortiet Kronan och 

Företagsobligationskonsortiet FRN (FOK 

FRN). 

Kronan är ett nystartat aktiekonsortium 

som investerar i välskötta, värdeskapande 

och hållbara småbolag. Mindre och 

medelstora företag har historiskt utvecklats 

bättre än börsens genomsnitt över lång tid, 

och så tror att vi att det kommer att förbli. 

Kortsiktigt har dock detta segment haft en 

god utveckling varför det gäller att vara 

selektiv. Vårt fokus är främst företag med 

starka marknadspositioner, stabila finanser 

och god lönsamhet, och som därmed har 

möjlighet att ge en god direktavkastning. 

Denna inriktning inom småbolag har 

dessutom varit gynnsam historiskt och vi 

bedömer att denna mer försiktiga ansats är 

klok nu. Kronan – med sin aktiva 

förvaltning och koncentrerade portfölj om ca 

30 innehav - är ett spännande alternativ för 

den långsiktige. 

FOK FRN tycker vi är en extra 

intressant ränteprodukt just nu, eftersom 

räntorna med all sannolikhet är på väg upp. 

Portföljen har en väl diversifierad risk och 

placerar i företagsobligationer med god 

kreditvärdighet. Konsortiet har en rörlig 

räntesättning och är därför okänslig för 

stigande marknadsräntor. Genom att 

placera i obligationer med rörlig ränta 

väntas portföljen få en högre förväntad 

avkastning jämfört med att investera i korta 

penningmarknadsinstrument. FOK FRN 

kan också användas som ett alternativ till 

kassa – nu när räntan på konto är negativ. 

Diskutera gärna med din kundkontakt om 

denna produkt skulle kunna passa er. 

Vår preliminära bedömning är att 

utdelningen för varje andel i konsortierna 

blir: 

Med önskan om fortsatt trevlig läsning. 
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Ekonomiska utsikter Q4 2017 

Mot normalisering av räntor och 

svensk överhettning? 

En allt mer relevant frågeställning är om 

Sverige går mot överhettning. Den globala 

tillväxten fortsätter att utvecklas ok, men de 

svenska ekonomiska förutsättningarna inför 

kommande år ser nästan för bra ut. Sedan 

länge har vi en extremt expansiv 

penningpolitik som nu kommer att kryddas 

med en mycket expansiv finanspolitik om 40 

mdkr (valbudget). Nedanstående figur visar 

att de ekonomiska indikatorerna överraskat 

mycket positivt i Sverige, något bättre än 

förväntat i Europa medan de överraskat 

negativt i USA. 

Figur: Ekonomiskt överraskningsindex i Sverige, 

USA och Euroland 

Under det tredje kvartalet har samtidigt 

valutarörelserna förändrat 

förutsättningarna på de finansiella 

marknaderna. Den amerikanska dollarn har 

försvagats både snabbt och markant. Utifrån 

överraskningsindex är det inte svårt att 

förstå att kronan stärkts med cirka 5 

procent handelsvägt under de senaste 

månaderna. Förstärkningen är särskilt 

markant jämfört med dollarn. Vi har alltså 

en relativt sett svagare USA-konjunktur och 

ett förvånansvärt stabilt Europa samtidigt 

som Sverige fortfarande är Europas 

starkaste kort. 

 

 

 

 

Figur: Kronans utveckling mot USD 

Trots en god global tillväxt är det rimligt att 

förvänta sig fortsatt låg inflation och 

styrräntor på låga nivåer. Däremot är det 

troligt att styrräntor kommer att stiga på 

sikt. Det är en slags ”goldilocks”-scenario 

som ger en längre cykel men som inte är 

tillräckligt stark för snabba ökningar i 

vinsttillväxt, vilket borde begränsa 

uppgångar på världens börser. 

Nedan framgår utvecklingen för olika 

tillgångsslag under 2017, mätt i svenska 

kronor. Valutakursförändringar har i hög 

grad påverkat avkastningen mätt i kronor.  

Figur: Avkastning för olika tillgångsslag under 

2017 

 

Särskilt intressant är att Emerging Markets 

givit mycket hög avkastning, trots att 

dollarn försvagats, detta förklaras av en god 

global tillväxt.  

Avkastningen för råvaror, mätt i svenska 

kronor, har varit svag. Samtidigt uppvisar 

till exempel metaller en positiv utveckling 

mätt i USD medan jordbruksråvaror 

utvecklats betydligt sämre. Fastigheter och 

svenska börsen fortsätter att leverera goda 

tillväxttal. Nedanstående figur visar den 

stora skillnaden mellan hur en global 

aktieportfölj utvecklats i dollar och kronor.  
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Figur: MSCI mätt i lokal valuta och i SEK under 

2017 

Världens börser fortsätter att ”ånga på”. De 

främsta drivkrafterna kan sägas vara 

förväntningar om skattesänkningar i USA 

som ökat ånyo på senare tid, god 

industrikonjunktur och tillväxtoptimism, 

låginflationsmiljö (läs räntemiljö) och att det 

saknas bra alternativ till aktieplaceringar. 

Räntor styr andra tillgångsslag 

Räntor påverkar alla tillgångsslag eftersom 

räntan används för att diskontera framtida 

kassaflöden. Allt annat lika betyder det att 

priset på framtida kassaflöden stiger/faller 

om räntan faller/stiger. Tyvärr är sällan allt 

annat lika. Centralbankens nollräntepolitik 

har pågått under lång tid, men kommer förr 

eller senare att förändras. Vår bedömning är 

att detta sker nu, men börjar med avveckling 

av QE (obligationsköp) som till exempel i 

USA där detta bekräftats starta i oktober. 

Vår bedömning är att även Riksbanken 

under fjärde kvartalet i år kommer att 

annonsera en avvecklingsstrategi.  

Den svenska räntemarknaden kan sägas 

kännetecknas av följande i nuläget. 

 Reglerad marknad i den bemärkelsen att 

Riksbanken via sina obligationsköp 

trycker ned även den långa räntan. Den 

långa räntan anser vi inte till fullo vara 

marknadsbestämd. 

 Riksbanken agerar som om vi hade fast 

växelkurs. Det innebär att styrräntan 

inte tillåts avvika för mycket mot ECB´s 

styrränta. Eftersom det kan väntas ta 

lång tid innan ECB väljer att höja 

styrräntan blir det även svårare för 

Riksbanken att agera kraftfullt på kort 

sikt. 

 Den svenska inflationen har 

överraskande visat högre tal som 

överstiger Riksbankens mål och högre än 

samtliga bedömares förväntningar. Det 

är en trendmässig högre inflation som 

Riksbanken kan behöva hantera. 

 Riksbanken behöver även ta ställning 

till en mycket expansiv finanspolitik 

inför kommande valår, som kan väntas 

ge stor kortsiktig påverkan på tillväxten 

i Sverige. 

 Den svenska kronan har stärkts 

påtagligt och vår bedömning är att 

denna trend fortsätter. 

Valutakursförändringar kommer att 

påverka Riksbankens agerande. En 

förstärkning av kronan innebär, allt 

annat lika, senarelagda räntehöjningar. 

 Det faktum att Ingves fått ytterligare 

fem år som Riksbankschef talar inte för 

en snabb omsvängning av 

penningpolitiken. 

Nedanstående figur visar tydligt att 

styrräntedifferensen mellan Sverige och 

Euroland brukar förhålla sig mellan ± 1 

procentenhet. Det visar tydligt att det blir 

svårt för Riksbanken att agera oberoende av 

ECB. I händelse av att Riksbanken skulle 

höja både snabbare och kraftigare än ECB 

skulle det medföra såväl snabb påverkan på 

konsumtion (eftersom hushållen främst har 

lån med kort räntebindningstid) och 

starkare krona, vilket sammantaget skulle 

ge signifikanta negativa effekter på svensk 

tillväxt. 

Figur: Styrräntedifferens mellan Sverige och 

Euroland 

 

Under senare tid har den svenska 

inflationen överraskat på uppsidan och stigit 

jämfört med andra utvecklade ekonomier. 

Till stor del kan detta förklaras av tekniska 

orsaker som till exempel beräkning av 

kostnader för utlandsresor. Trenden är 

emellertid uppåtriktad vilket glädjer 
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Riksbanken. En allt starkare krona som 

resulterar i lägre inflation gör det 

naturligtvis svårare för Riksbanken att höja 

reporäntan.  

Figur: Inflationsutveckling i Sverige, USA och 

Euroland 

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. 

Situationen i Sverige är mycket intressant. 

Vi har en synnerligen expansiv 

penningpolitik samtidigt som regeringen 

nyligen annonserat en betydligt mer 

expansiv finanspolitik, när det egentligen 

som minst behövs. Förutom en historiskt lätt 

penningpolitik har vi cirka 4 procents real 

tillväxt och fastighetspriser som slår rekord. 

Det kan argumenteras för att Riksbanken 

hamnar ”behind the curve”, vilket bör betyda 

en brantare avkastningskurva och god börs 

men med potential för framtida trubbel. 

Detta ses tydligt i nedanstående figur som 

visar en het arbetsmarknad och högt 

kapacitetsutnyttjande. 

Figur: Arbetslöshet och kapacitetsutnyttjande 

 

Den mest intressanta situationen har vi i 

nuläget i USA där Fed signalerat 4-5 

höjningar de närmaste åren, medan 

marknaden endast räknar med 2 höjningar. 

Givet att makrobetingelserna går som Fed 

förväntar sig betyder det alltså stigande 

räntor, vilket sannolikt även borde resultera 

i högre räntor även i Europa. 

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 skulle snabbt 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. 

För svenskt vidkommande kan det medföra 

att en 10-årig statsobligationsränta stiger 

till cirka 1 procent mot slutet av året. Detta 

är emellertid inga räntenivåer som 

skrämmer börsen.  

Hur stor är riskpremien på riskfyllda 

tillgångar? 

Den trendmässiga räntenedgången under 

dryga 25 år har givit allt högre 

aktievärderingar, vilket förklarar att till 

exempel PE-tal är höga. Det som däremot är 

svårare att besvara är om aktier, fastigheter 

och andra riskfyllda tillgångsslag är 

intressanta i förhållande till 

ränteplaceringar. Vanligtvis mäts en 

riskpremie på aktier genom att ställa det 

inverterade PE-talet i förhållande till en 

statsobligationsränta. När centralbankerna 

via sina obligationsköp sätter 

marknadskrafterna ur spel blir det mer 

vanskligt att se på dessa traditionella 

riskpremiemått.  
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Figur: Riskpremie för svenska och amerikanska 

aktier 

Figuren ovan visar att riskpremien är 

fortsatt hög för aktier. Tar vi hänsyn till att 

den svenska räntemarknaden är ”styrd” av 

Riksbanken är inte riskpremien på den 

svenska aktiemarknaden lika hög som 

ovanstående figur ger sken av. Möjligen 

kanske den ligger i nivå med riskpremien för 

den amerikanska marknaden. 

Använder vi istället ”Schiller-PE”, som 

cyklist justerar företagens vinstmarginaler 

för den amerikanska marknaden, blir 

riskpremien istället kring 1 procentenhet. 

Givet detta betraktelsesätt blir inte 

riskpremien på aktier särskilt hög. Vår 

slutsats blir att en investerare bör vara 

försiktig.  

Riskpremien på fastigheter som till exempel 

kan mätas via direktavkastning och 

räntenivå är fortsatt hög och skulle därmed 

indikera att fastigheter är fortsatt attraktiva 

investeringar. Men om vi ställer 

avkastningskrav i centrala delar av 

storstäderna i Sverige i relation till en mer 

normaliserad ränta ger det snarare en mer 

riskfylld bild. Direktavkastningskravet för 

centrala kontorsfastigheter i Stockholm 

ligger på ca 3,50 procent samtidigt som en 

femårig låneränta för fastighetsbolag/fonder 

ligger på ca 2 procent. Riskpremien blir då 

ca 1,5 procentenheter. Fastigheter kan 

knappast sägas vara billiga ur det 

perspektivet.  

Trots allt fortsätter TINA (There Is No 

Alternative) att styra flöden till 

aktieplaceringar och andra riskfyllda 

placeringar även om det blir allt mindre 

självklart. Vår sammantagna slutsats är att 

traditionella mått på riskpremie bör tolkas 

med försiktighet och att värderingarna på 

alla riskfyllda tillgångar bör betraktas som 

hög.  

Slutsatser allokering 

Idag är vår bedömning att räntenivån 

försiktigt kommer att krypa uppåt, drivet av 

framför allt goda konjunktursignaler. I sig 

bör en sådan utveckling inte medföra stora 

aktiefall. Däremot vet vi alla att det alltid 

inträffar något som marknaden inte räknar 

med. Även om vi bedömer att 

aktieavkastningen kommer att vara högre 

än för ränteplaceringar anser vi inte att det 

är tillräckligt attraktivt givet den högre risk 

som finns i aktier. Vi har med andra ord ett 

mycket försiktigt förhållningssätt. 

Traditionella långa räntor är den mest 

övervärderade tillgången. Precis som vi 

beskrivit i tidigare månadskommentarer är 

vi långsiktigt mycket tveksamma till att äga 

långa ränteplaceringar. En lång ränta ska 

vara uppbyggd av dels en real tillväxt, dels 

förväntad inflation, dels en 

inflationsriskpremie det vill säga motsvara 

en långsiktig nominell BNP-tillväxt. I 

nuläget ligger den 10-åriga 

statsobligationsräntan på drygt 0,8 procent. 

Den nominella BNP-tillväxten ligger för 

närvarande på ca 6 procent. Det är självklart 

att det tidvis finns stora skillnader mellan 

nominell BNP-tillväxt och räntenivå, men 

dagens differens kommer inte att kunna 

bestå. Långa räntor kommer att stiga 

långsiktigt, men vänta er inte snabbt och 

kraftigt stigande räntor. 
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Figur: 10-åriga statsobl.räntor i USA, Tyskland 

och Sverige 

Företagsobligationer anser vi vara aptitliga i 

förhållande till traditionella räntor. Däremot 

är vi tydliga med att vi föredrar kortare 

duration för dessa placeringar. I vår värld är 

det rimligt att kreditvärdiga svenska företag 

lånar till en ränta på till exempel 3 år som 

överstiger den ränta som staten lånar till 

med drygt 1 procentenhet. Det är däremot 

inte rimligt att samma företag lånar till en 

ränta på ca 0,5 procent.    

Aktier är fullvärderade på egna meriter. Det 

betyder i första hand att framtiden avgörs 

om den ekonomiska tillväxten överraskar på 

den positiva sidan samt vad som händer med 

marknadsräntor, eftersom aktieägande är 

ett alternativ till att äga en räntebärande 

placering.  

Globala aktier ser vi som mindre attraktiva 

än svenska aktier, mycket beroende på att 

den amerikanska marknaden (som 

motsvarar närmare 60 procent av index) 

sannolikt är den högst värderade 

marknaden. 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. 

Trots all nämnd oro, ser vi en årlig 

genomsnittlig börsavkastning på närmare 5 

procent de närmaste 5 åren (drygt 3,5 

procent direktavkastning och drygt 1 

procents kursuppgång). I ett historiskt 

perspektiv är detta försiktiga antagande, 

men är väl motiverat mot bakgrund av höga 

värderingar. Lägg därtill att det är mycket 

sannolikt att börsen åtminstone vid något 

tillfälle faller med minst 15 procent. 

Eftersom vi befarar att börsen periodvis kan 

bli väldigt slagig intar vi en försiktig 

hållning.  

Vår strategi är att välja ut de bästa 

företagen inom varje sektor genom att 

värdera deras långsiktiga lönsamhet, 

tillväxt och risk. En begränsad 

ränteuppgång ligger redan i dagens 

börskurser.  

En starkare krona medför generellt problem 

för exportföretagen, medan importföretag 

gynnas. Exportföretag som till exempel 

Ericsson, Stora, Holmen, Boliden, Volvo och 

SKF har haft en besvärlig period. Givet att 

vår bedömning om fortsatt starkare krona 

krävs det att bolagen uppvisar goda resultat 

för att motverka negativa valutaeffekter. Vi 

förväntar oss även att Q3-rapporterna 

kommer att innehålla 

valutasäkringsförluster. 

Vi anser att vi närmar oss en överhettning 

inom byggsektorn vilket innebär att det är 

lämpligt att undvika bolag som är exponerad 

inom nämnda sektor. Samtidigt vill vi gärna 

vara överviktade i bolag som har ett större 

inhemskt beroende eftersom den svenska 

konjunkturen kommer att utvecklas väl 

bland annat till följd av en mycket expansiv 

valbudget kommande år. Under senare tid 

har vi minskat cyklisk risk och i större 

utsträckning fokuserat på bolags 

direktavkastning. Vi har minskat 

exponering mot ABB, Atlas Copco och 

Hexpol för att nämna några aktier. Det kan 

även nämnas att rabatten på 

investmentbolag är historiskt låg.  

En annan intressant företeelse är att små 

bolag, sedan millenniumskiftet, utvecklats 

markant bättre än stora bolag. Även om 

mindre bolag kan sägas ha varit attraktiva 

vid millenniumskiftet, är de i nuläget 

värderade som stora bolag det vill säga 

ingen småbolagspremium kan sägas råda för 

tillfället. Detta visar också en potentiell 

fallhöjd för små bolag eftersom det enligt 

teorin ska vara en likviditetspremie för 

dessa bolag. 
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Figur: Utveckling för stora, medel och små bolag 

på svensk börs 

Fastigheter. 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 att bedöma eftersom de är mycket 

låga i nuläget.  

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 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. Det är rimligt att vänta 

sig reporänta plus två procentenheter, vilket 

i nuläget är 1,5 procent. 

Nedan ses avkastningen i våra konsortier 

under året. Småbolagskonsortiet är ej 

inkluderad eftersom det nyligen 

introducerats.  

Tabell: Avkastning i våra konsortier 

Konsortie 2017 Index 

Räntekons. 0,5 0,0 

Aktiekons. Sverige 13,2 12,8 

Aktieindexkons. Utland. 7,4 6,6 

Aktieindexkons. Sverige 11,5 11,4 

Aktieindexkons. Äpplet 10,9 11,3 

Akteiekons. Spiran 13,1 12,8 

Småbolagskons. Kronan 1,8 n.a. 

Företagsobl.kons. 1,6 1,2 

Stiftelsekonsortiet GIVA 6,5 n.a. 

Företagsobl.kons. FRN 0,25 0,24 

Småbolagskonsortiet Kronan 

Under det tredje kvartalet har vi startat 

småbolagskonsortiet Kronan, som investerar 

i svenska småbolag. Motivet är att flera 

kunder önskat en sådan produkt. Det 

bakomliggande intresset från våra kunder 

förklaras av att den förväntade 

avkastningen är högre för mindre bolag, men 

de brukar samtidigt ha en högre 
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”prisvolalititet” i kursutvecklingen än större 

bolag.  

Vi har utifrån denna erfarenhet utvecklat en 

strategi, en urvalsprocess för att välja små- 

och medelstora bolag som baseras på fem 

kriterier. 

1. Välskötta företag med bevisade 

affärsmodeller och starka 

marknadspositioner. Kvalité, helt 

enkelt. 

2. Finansiellt stabila företag, som är 

hållbara och tänker långsiktigt. De 

behöver inte hög belåning för att 

framstå som lönsamma. 

3. Företag som fokuserar på genuin 

kundnytta och är långsiktigt 

värdeskapande (vilket till 

exempelsyns i lönsamheten på 

operativt kapital). 

4. Attraktivt värderade företag baserat 

på normaliserad lönsamhet, där vi är 

restriktiva att betala upp för snabb 

tillväxt. 

 

5. Företag som därmed normalt ger 

ägarna en god direktavkastning. 

Det som särskilt ska betonas är att vi inte 

kommer att jämföra ”Kronan” mot ett 

särskilt index annat än som referens. Vår 

ambition är istället 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. En utvärdering av vår strategi bör 

därför göras på sikt. 

Vår ambition är vidare att volatiliten ska 

vara lägre än börsen i genomsnitt, trots att 

detta är en portfölj bestående av små- och 

medelstora bolag. Självklart kommer vi att 

följa detta kontinuerligt. 

Nedanstående figur visar att småbolagen 

givit högre historisk avkastning men 

samtidigt även haft en högre volatilitet. Det 

innebär att småbolag både har högre toppar 

och dalar om vi studerar rullande 5-

årsavkastning. Vår ambition är alltså att 

svängningarna ska bli lägre än historiken 

visar, utan att den långsiktiga avkastningen 

blir sämre.  

Figur: Rullande 5 årsavkastning för amerikansk 

börs och småbolag sedan 1930 

 

I vår investeringsprocess inkluderas 

naturligtvis att bolagen ses som både 

hållbara och ansvarsfulla, vilket vi ser som 

en förutsättning för att ge god framtida 

lönsamhet. Som bekant var Kammar 

kollegiet en av pionjärerna på svensk 

marknad rörande ansvarsfulla 

investeringar.  

Erfarenheten visar tydligt att placeringar i 

småbolag ger högre långsiktig avkastning. 

Dagens värdering på såväl stora som små 

bolag är hög, vilket är naturligt med tanke 

på rådande räntenivå. Ingen kan påstå att 

det är billigt att investera i aktier generellt 

och därmed inte heller i småbolag. Vår bild 

är att småbolag är neutralt värderade i 

förhållande till stora bolag. En rimlig 

strategi för en kapitalägare som vill öka 

exponeringen mot mindre bolag är att 

portionera ut investeringarna över en längre 

tidsperiod, förslagsvis ett år.  
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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 2017-09-29 (tkr)   4 894 519   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   4 970 326   

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

  Andelar 2017-09-29 (antal)   40 414 898   

  Andelsvärde inkl. utdelning     121   

  Andelsvärde exkl. utdelning   119   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       -0,03 (-0,03)   

  3 mån (%)       0,11 (-0,02)   

  Sedan årets start (%)     0,49 (-0,02)   

              

 

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

  Standardavvikelse (%)*     0,76 (0,69)   

  Sharpekvot*       1,22 (0,65)   

  Informationskvot*     2,84   

  Informationskvot 12-månaderstal   2,87   

  Tracking error (%)*     0,17   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0,17   

  Duration       1,88   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  NasdaqOMX instrument   45,02% 4 008 246 864   

  Stadshypotek   11,36% 1 011 597 638   

  Länsförsäkringar Hypotek   10,25% 912 245 625   

  Landshypotek   7,56% 673 063 825   

  SBAB     4,26% 379 648 734   

  Willhem     3,21% 286 185 717   

  Sparbanken skåne   2,05% 182 833 200   

  Vasakronan Fastighet   1,61% 143 076 364   

  Atrium Ljungberg   1,52% 135 020 773   

  Balder     1,44% 128 009 414   

              

 

Förfallostruktur 
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Företagsobligationskonsortiet 

Aktiv förvaltning av svenska företagsobligationer. Den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka  

tre år. 

 

              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-09-29 (tkr)   3173822   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   3174497   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   2391260   

  Andelar 2017-09-29 (antal)   3006867   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1056   

  Andelsvärde exkl. utdelning   1042   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       0,01 (-0,06)   

  3 mån (%)       0,58 (0,43)   

  Sedan årets start (%)     1,60 (1,16)   

              

 

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

  Standardavvikelse (%)*     1,39 (1,43)   

  Sharpekvot*       1,61 (1,15)   

  Informationskvot*     2   

  Informationskvot 12-månaderstal   7   

  Tracking error (%)*     0   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0   

  Duration       3   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav  Andel (%)  Marknadsvärde (kr)   

  Willhem     6,07% 194 451 802   

  Vasakronan Fastighet   5,81% 186 077 564   

  LeasePlan     4,65% 148 969 050   

  Fortum värme   4,12% 132 014 886   

  Sveaskog MTN   3,91% 125 224 974   

  Hufvudstaden   3,47% 111 216 667   

  SBAB     3,42% 109 529 693   

  Länsförsäkringar Bank   3,38% 108 362 681   

  SWEDAV     3,14% 100 527 167   

  Castellum     3,12% 99 857 605   

              

 

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   2017-09-29 (tkr)   257 490   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   257 306   

  Förmögenhet   2016-12-31 (tkr)   0   

  Andelar  2017-09-29 (antal)   257 004   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 002   

  Andelsvärde exkl. utdelning   1 001   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       0,08 (0,05)   

  3 mån (%)       0,27 (0,24)   

  Sedan start (%)     0,25 (0,24)   

              

 

Avkastning (juni - september) (%) 

 

 

 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

juni juli augusti september
Portfölj NOMX Credit SEK FRN Total Return Index



    Kvartalsrapport 2017 Q3     

 

17 

 

 

 

              

  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     0,20 (0,18)   

  Sharpekvot*       6,95 (7,71)   

  Tracking error (%)*     0,07   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0,07   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel % Marknadsvärde (kr)   

  Sveaskog MTN   9,41%                24 238 080       

  Vasakronan Fastighet   8,56%                22 042 361       

  Nordea Bank     8,26%                21 265 417       

  Rikshem     7,12%                18 321 924       

  Willhem     6,27%                16 136 376       

  Länsförsäkringar Bank   5,96%                15 352 872       

  Hemsö     5,88%                15 136 312       

  Specialfastigheter Sverige AB 5,87%                15 114 420       

  Ålandsbanken   5,85%                15 067 803       

  SBAB     5,53%                14 249 256       

              

 

  



    Kvartalsrapport 2017 Q3     

 

 

18 

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 2017-09-29 (tkr)   602 129   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   584 882   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   518 225   

  Andelar 2017-09-29 (antal)   563 081   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 069   

  Andelsvärde exkl. utdelning   1 062   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       2,95   

  3 mån (%)       -0,45   

  Sedan årets start (%)     6,46   

              

 

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

  Standardavvikelse (%)*     7,04   

  Sharpekvot*       1,57   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Hennes & Mauritz B   5,44% 32 739 393   

  SEB A     5,33% 32 067 142   

  Swedbank A     5,30% 31 898 229   

  Nordea Bank     5,27% 31 715 602   

  ABB Ltd     4,94% 29 755 354   

  SKF B     4,56% 27 436 353   

  Volvo B     4,16% 25 019 206   

  Securitas B     4,11% 24 763 966   

  Electrolux B     3,02% 18 214 387   

  Handelsbanken A   2,87% 17 307 147   

              

 

 

          

  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 2017-09-29 (tkr)   1 102 616   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   1 041 776   

  Förmögenhet 2017-08-31 (tkr)   947 361   

  Andelar 2017-09-29 (antal)   137 925   

  Andelsvärde inkl. utdelning     8 009   

  Andelsvärde exkl. utdelning   7 784   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       5,84 (5,51)   

  3 mån (%)       1,70 (1,71)   

  Sedan årets start (%)     13,13 (12,76)   

              

 

Avkastning (period) (%) 
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  Nyckeltal (jämförelseindex)       

  Standardavvikelse (%)*     11,96 (11,71)   

  Sharpekvot*       1,18 (1,26)   

  Informationskvot*     -0,50   

  Informationskvot 12-månaderstal   1,47   

  Tracking error (%)*     1,31   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   1,65   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Volvo B     8,58% 94 368 775   

  Hennes & Mauritz B   7,83% 86 052 552   

  Nordea Bank     7,78% 85 518 600   

  TeliaSonera     5,56% 61 075 027   

  SEB A     4,76% 52 376 671   

  Atlas Copco B   4,74% 52 157 844   

  Essity     4,12% 45 281 744   

  Sandvik     4,05% 44 519 954   

  LM Ericsson B   3,44% 37 784 922   

  Autoliv     3,26% 35 807 392   

              

 

Branschfördelning 

 

  



    Kvartalsrapport 2017 Q3     

 

 

22 

Aktiekonsortiet Sverige 

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

börsen som innehåller närmare 300 bolag. 

 
              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-09-29 (tkr)   3 893 504   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   3 727 563   

  Förmögenhet 2017-08-31 (tkr)   3 540 067   

  Andelar  2017-09-29 (antal)   499 033   

  Andelsvärde inkl. utdelning     7 802   

  Andelsvärde exkl. utdelning   7 586   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       5,90 (5,64)   

  3 mån (%)       1,50 (1,66)   

  Sedan årets start (%)     13,19 (12,76)   

              

 

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

  Standardavvikelse (%)*     11,97 (11,77)   

  Sharpekvot*       1,18 (1,26)   

  Informationskvot*     -0,54   

  Informationskvot 12-månaderstal   1,45   

  Tracking error (%)*     1,21   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   1,48   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Volvo B     8,09% 313 689 140   

  Hennes & Mauritz B   7,52% 291 614 660   

  Nordea Bank     7,41% 287 423 419   

  TeliaSonera     5,36% 207 777 209   

  Atlas Copco B   4,35% 168 749 309   

  Investor B     4,25% 164 943 000   

  SEB A     4,15% 160 753 105   

  Sandvik     4,12% 159 684 854   

  Essity     4,06% 157 469 182   

  LM Ericsson B   3,33% 129 142 119   

              

 

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 2017-09-29 (tkr)   2 125 677   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   2 003 401   

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

  Andelar 2017-09-29 (antal)   11 601 545   

  Andelsvärde inkl. utdelning     183   

  Andelsvärde exkl. utdelning   178   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       6,10 (6,10)   

  3 mån (%)       2,27 (2,26)   

  Sedan årets start (%)     11,51 (11,43)   

              

 

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

  Standardavvikelse (%)*     12,07 (12,07)   

  Sharpekvot*       1,05 (1,05)   

  Informationskvot*     0,25   

  Informationskvot 12-månaderstal   1,88   

  Tracking error (%)*     0,05   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   0,05   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel % Marknadsvärde (kr)   

  Nordea Bank     8,99% 191 095 886   

  Hennes & Mauritz B   8,62% 183 107 277   

  Volvo B     7,18% 152 627 550   

  Atlas Copco A   6,32% 134 213 006   

  Swedbank A     4,52% 95 988 798   

  Handelsbanken A   4,51% 95 899 362   

  SEB A     4,51% 95 743 790   

  Investor B     4,50% 95 687 860   

  Assa Abloy AB   4,50% 95 656 080   

  TeliaSonera     4,49% 95 363 305   

              

 

Branschfördelning 
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Aktieindexkonsortiet Utland 

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

 

              

  Förmögenhet     Total   

  Förmögenhet 2017-09-29 (tkr)   2 393 342   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   2 300 464   

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

  Andelar 2017-09-29 (antal)   297 685   

  Andelsvärde inkl. utdelning     8 040   

  Andelsvärde exkl. utdelning   7 780   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       4,09 (3,54)   

  3 mån (%)       1,41 (0,81)   

  Sedan årets start (%)     7,38 (6,62)   

              

 

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

  Standardavvikelse (%)*     10,83 (10,45)   

  Sharpekvot*       1,41 (1,44)   

  Informationskvot*     0,12   

  Informationskvot 12-månaderstal   0,18   

  Tracking error (%)*     1,90   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   1,16   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde  (kr)   

  Handelsbanken Global Index Criteria B1 100% 2 390 832 990   

              

 

Geografisk fördelning 

 

  

USA 50,60

Japan 7,84

Storbritannien 4,58

Tyskland 3,62

Schweiz 3,62

Kina 3,39

Frankrike 3,02

Kanada 2,51

Sydkorea 1,96

Australien 1,96

Övrigt 16,90
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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 2017-09-29 (tkr)   60 223   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   57 867   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   0   

  Andelar 2017-09-29 (antal)   54 301   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 109   

  Andelsvärde exkl. utdelning   1 084   

              

 

              

  Avkastning (jämförelseindex)       

  1 mån (%)       4,07 (5,77)   

  3 mån (%)       0,64 (1,88)   

  Sedan start (%)     10,88 (11,27)   

              

 

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

  Standardavvikelse (%)*     9,08 (10,23)   

  Sharpekvot*       1,71 (1,57)   

  Tracking error (%)*     3,88   

  Tracking error 12-månaderstal (%)   3,88   

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

              

 

              

  Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Atlas Copco B   1,55% 931 610   

  Hemfosa Fastigheter   1,53% 920 840   

  Volvo B     1,53% 919 706   

  Alfa Laval     1,53% 916 133   

  Stora Enso R     1,51% 903 952   

  Svenska Cellulosa B   1,50% 898 104   

  Sandvik     1,49% 893 861   

  Latour B     1,49% 892 658   

  Klövern B     1,48% 886 933   

  Kinnevik     1,48% 885 776   

              

 

Branschfördelning 
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Småbolagskonsoritet 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 2017-09-29 (tkr)   50 854   

  Förmögenhet föregående månad (tkr)   0   

  Förmögenhet 2016-12-31 (tkr)   0   

  Andelar 2017-09-29 (antal)   50 000   

  Andelsvärde inkl. utdelning     1 017   

  Andelsvärde exkl. utdelning   1 017   

              

 

              

  Avkastning           

  1 mån (%)       1,75   

  3 mån (%)       1,75   

  Sedan start (%)     1,75   
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  Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)   

  Securitas B     4,76% 2 339 124   

  Hemfosa Fastigheter   4,74% 2 333 408   

  Intrum Justitia   4,72% 2 322 720   

  AcadeMedia     4,68% 2 303 145   

  Husqvarna B     4,68% 2 300 813   

  Fastighets Balder B   4,66% 2 292 311   

  Nobia     4,66% 2 289 434   

  Bravida Holding   4,65% 2 284 476   

  Kungsleden     4,64% 2 282 580   

  Getinge B     4,62% 2 273 856   

              

 

Branschfördelning 
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