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FÖRORD
 
Till andelsägarna i Kammarkollegiets konsortier

Kapitalförvaltningen stabil i en  
fortsatt osäker omvärld
Vi befinner oss i en tid med stora utmaningar. 
Vi har extremt låga räntor och höga värderingar 
inom samtliga tillgångsslag. Mycket talar även 
för att volatiliteten framöver kommer att vara 
betydligt högre än nu. Räntehöjningar har inletts 
i USA, politiska val pågår i en rad Euroländer 
och vi har fortsatt en prekär skuldsättningsgrad i 
de flesta utvecklade ekonomierna. Det här skapar 
sammantaget en brokig marknads-cocktail som 
förmodligen leder till en pendling mellan hopp 
och förtvivlan under 2017.
 Kammarkollegiet kan detta till trots glädja 
sig åt att återigen fått högsta betyg för sin 
ränteförvaltning i Wassums årliga granskning. 
Ränte- och Företagsobligationskonsortierna har 
utsetts till best-in-class utifrån riskjusterad 
avkastning. Det här är oerhört glädjande och 
vårt mål är givetvis att fortsätta leverera 
förstklassigt.
 Kapitalförvaltningens kunder visar stor 
uppskattning för Kammarkollegiets arbete inom 
etik och hållbarhet. Samtliga enheter inom 
kollegiet arbetar aktivt med regeringens uppdrag 
– Globala målen och Agenda 2030 – som syftar 
till hållbar utveckling. På Kapitalförvaltningen 
satsade vi kraftfullt på de här frågorna under 
2016 och under 2017 kommer vi att göra stora 
investeringar i ett utökat analysstöd inom 
hållbarhet. Det här är viktiga frågor för såväl 
våra kunder som för oss.

Inom aktieförvaltningen har vår nysatsning 
burit frukt och samtliga aktiekonsortier har 
klart överträffat sina uppställda mål. Dessutom 
till lägre risk än marknadens genomsnitt.
Vi har alldeles nyligen startat ett nytt 
konsortium i samarbete med Göteborgs 
universitet – Aktieindexkonsortiet Äpplet. Det är 
ett spännande och nydanande grepp som bygger 
på att alla aktieinnehav har en lika vikt-andel 
i portföljen. Forskning visar nämligen att en 
likaviktad portfölj utvecklas bättre än börsens 
genomsnitt över tid.
      Närmast står vi i begrepp att 
lansera ytterligare ett nytt koncept – 
Småbolagskonsortiet Kronan. Det här 
konsortiet kommer att investera i välskötta och 
värdeskapande företag med attraktiv värdering.

Vi summerar också GIVA:s första år och kan 
konstatera att vi lyckade generera en avkastning 
om 12,1 procent varav 6,6 procent i utdelning, till 
en risk som understiger börsens. Sammantaget 
anser jag att vi står väl rustade för att möta 
marknadens behov av förvaltningstjänster inom 
de klassiska tillgångsslagen.

Kammarkollegiet erbjuder vid sidan 
om kapitalförvaltning även en rad olika 
ekonomitjänster. Även här fortsätter vi att 
satsa och just nu har vi avslutat arbetet med att 
leverera 300 bokslut. Kontakta oss gärna för ett 
samtal om vad vi kan erbjuda.

I nuläget råder osäkerhet om företagens 
kommande aktieutdelningar, vilket gör det svårt 
att uppskatta framtiden för våra aktiekonsortier. 
Vår högst preliminära bedömning är att 
utdelningen för varje andel i konsortierna blir:

• Svenska aktiekonsortiet 279 kr
• Aktiekonsortiet Spiran 276 kr
• Aktieindexkonsortiet 6,90 kr
• Utländska aktiekonsortiet 188 kr
• Räntekonsortiet 2,90 kr
• Företagsobligationskonsortiet 19 kr
• GIVA 59 kr 

 

Bengt Svelander 
Chef för Kapitalförvaltningen
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Ekonomiska utsikter
Stigande räntetrend - vilken påver-
kan får det på tillgångsmarknader?

Det verkar mer och mer uppenbart att vi såg 
absoluta långräntebotten föregående sensom-
mar och att marknadsräntor – efter dryga 
25 år – är i en svagt uppåtgående trend. Den 
fråga som vi och många andra ställer sig är 
hur detta kommer att påverka andra tillgångs-
marknader. Framför allt är detta beroende av 
hur snabbt och ”varför” räntorna stiger.

Av naturliga skäl är det rimligt att först göra 
ett avstamp globalt, där vi kan konstatera att 
konjunktursignalerna överraskat positivt. Det 
är därför inte konstigt att långa marknadsrän-
tor stigit vilket ses nedan.

Diagram: 10-åriga statsobligationsräntor i USA, 
Tyskland och Sverige

Det är flera orsaker bakom ränteuppgången. 
Inflationen i de flesta länder har stigit mer än 
väntat som till exempel i Sverige där den lig-
ger strax under Riksbankens mål. Inte minst 
har konjunkturindikatorer varit överraskande 
bra det senaste halvåret där bland annat sen-
timentundersökningar nått nya toppnivåer. 
I takt med att förbättringen på den ameri-
kanska arbetsmarknaden accelererat har Fed 
fortsatt att höja styrräntan och flera höjningar 
är att vänta under både 2017 och 2018. Lägg 
därtill att ECB börjat förbereda marknaden på 
en omsvängning av penningpolitiken. Sam-
mantaget bör det medföra att negativa löp-

tidspremier på långa räntor övergår till att bli 
positiva vilket betyder stigande långa räntor.

Samtidigt har de allt starkare konjunktursig-
nalerna medfört att flera höjningar i ameri-
kanska långräntor, som är styrande för till 
exempel svenska långräntor, redan är pris-
satta. Det innebär att uppgångspotentialen 
rimligen är begränsad. Vår bedömning är att 
långa räntor i USA kan nå 3 procent det vill 
säga en uppgång med cirka 0,5 procentenheter 
jämfört med dagsläget. För svenskt vidkom-
mande kan det medföra att en 10-årig statso-
bligationsränta stiger till cirka1 procent mot 
slutet av året.

Korta räntor styrs mer av Riksbankens före-
havanden. Vi förväntar oss en omsvängning i 
retoriken under året och i synnerhet under an-
dra halvåret. Vi tror dock inte att de höjer för-
rän tidigast under decembermötet och kanske 
än troligare i början av 2018. Sammantaget 
betyder det att de ekonomiska utsikterna ser 
goda ut, särskilt med tanke på att den globala 
konjunkturen tuffar på. Arbetslösheten väntas 
fortsätta sjunka utan inflationsimpulser och 
kan väntas ligga mellan 1-2 procent under 
året. Det finns ingen press på Riksbanken att 
agera snabbt utan förändringar i penningoli-
tiken (och retoriken) kommer till mångt och 
mycket att styras av ECB.

Med denna världsbild i åtanke dvs med något 
stigande räntor, förändrad centralbanksre-
torik och god konjunktur – vilken effekt får 
detta på olika tillgångsmarknader?

Under senaste dryga halvåret har cykliska ak-
tier utvecklats bättre än börsen i genomsnitt, 
vilket är naturligt med tanke på hur konjunk-
tursignaler överraskat på den positiva sidan. 
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Figur: Valda sektorer, jämfört med index, på 
svenska börsen

Det är mycket intressant att notera att just 
banker och industriaktier gått särskilt starkt 
under denna tid. Normalt är lägre räntor bra 
för bankaktier, men i denna negativa ränte-
miljö är stigande räntor gynnsamt samt att cy-
kliska bolag inom industri gynnats av förbätt-
rade konjunktursignaler. Övriga sektorer har 
utvecklats mer i linje med börsens genomsnitt.

Samtidigt har vi ett mycket intressant ut-
gångsläge med tanke på att de allt lägre rän-
torna i flera års tid medfört att i princip alla 
tillgångspriser stigit markant. Som exempel 
kan nämnas att den svenska börsen stigit med 
närmare 150 procent sedan 2009.  Nedan-
stående figur visar ränteutveckling (omvänd 
skala) och börsens utveckling.

Figur: Svensk ränte- och börsutveckling sedan 
2010

Utgångsläget är alltså högt värderade till-
gångar. Förutom goda konjunktursignaler 
och starka Q4-rapporter, har även företagens 
återköp av egna aktier bidragit till stigande 
kurser, vilket kan ses som en form av ”värde-
ringsdoping”.

Nedan visas värderingen på den amerikanska 
aktiemarknaden. Det är alltid vanskligt att 
mäta värderingar eftersom de kan innehålla 
bokföringsmässiga teknikaliteter som gör 
analysen svårtolkad. Trots denna brasklapp 
står det utom tvivel att värderingarna är höga 
i nuläget och särskilt i USA. Om vi bortser 
från extremt höga värderingar i samband med 
millennieskiftet och dot.com-krisen har vi 
aldrig haft så höga värderingar som nu vilket 
sammanfaller med en extrem lågräntemiljö. 
Frågan är vad som händer när räntor norma-
liseras.

Figur: P/E-tal för den amerikanska börsen sedan 
1980 

Trots höga värderingar kan vi även konstatera 
att den amerikanska genomsnittlige investe-
raren på börsen bedömer att osäkerheten är 
låg. Notera samtidigt att den genomsnittlige 
aktören på global nivå, tvärtemot, bedömer 
att den politiska osäkerheten är större än 
någonsin, vilket inte är konstigt med tanke på 
till exempeol Brexit och supervalåret i Europa 
(och därmed osäkerheten kring EU:s framtid) 
samt den ökade geopolitiska osäkerheten.
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Figur: Globalt politiskt osäkerhetsindex och VIX

Utgångspunkten för framtiden är alltså svagt 
stigande räntor, goda konjunktursignaler, sig-
naler om ändrad penningpolitik globalt, höga 
värderingar, global politisk osäkerhet men 
låg volatilitet på aktiemarknaden. Utifrån 
dessa förutsättningar; vad kan vi förvänta oss 
avkastningsmässigt för olika marknader?

Svaret står sannolikt att finna i dels hur 
snabbt räntor stiger, dels motivet för ränte-
uppgång, dels vilken räntenivå som kan be-
traktas som ”jämvikt” i framtiden. Sammanta-
get är vi mycket övetygade om att de närmaste 
åren kommer att ge en låg avkastning för 
samtliga tillgångsslag. Det förklaras framför 
allt av höga värderingar i utgångsläget.

Traditionella långa räntor är den mest över-
värderade tillgången. Precis som vi beskrivit i 
tidgare månadskommentarer och även i detta 
nummers temaruta är vi långsiktigt mycket 
tveksamma till att äga långa ränteplaceringar.

Företagsobligationer anser vi vara aptitliga 
i förhållande till traditionella räntor, vilket 
beskrivs närmare i vår temaruta.

Höga värderingar på aktie-
marknaden

Enligt vårt synsätt är aktier fullvärderade på 
egna meriter. Det betyder i första hand att 
framtiden avgörs om den ekonomiska tillväx-
ten överraskar på den positiva sidan samt vad 
som händer med marknadsräntor, eftersom 
aktieägande är ett alternativ till att äga en 
räntebärande placering.

Vår strategi är att välja ut de bästa företagen 
inom varje sektor genom att värdera deras 
långsiktiga lönsamhet, tillväxt och risk. Vi har 
dock viss övervikt mot cykliska företag, främst 
beroende på relativ normaliserad värdering. 
En begränsad ränteuppgång ligger redan i da-
gens börskurser. Som tidigare nämnts är sti-
gande räntor bra för bankaktier i nuvarande 
miljö med minusränta. Avseende de cykliska 
företagen är fokus mer på ökad försäljning 
och bättre rörelsemarginaler än räntan i sig – 
även om Trumponomics är drivkraften i båda 
fallen. Vi förväntar oss upprevideringar av 
vinstprognoserna för de cykliska bolagen, men 
mycket av detta är sannolikt redan diskonte-
rat.

Vi föredrar i nuläget kvalitatativa verkstads-
bolag som till exempel Volvo, Sandvik och 
Trelleborg, vilka samtliga har en relativt 
attraktiv värdering.

En annan intressant företeelse är att små 
bolag, sedan milleniumskiftet, utvecklats 
markant bättre än stora bolag. Även om 
mindre bolag kan sägas ha varit attraktiva vid 
milleniumskiftet, är de i nuläget värderade 
som stora bolag det vill säga ingen småbolags-
premium kan sägas råda för tillfället. Detta 
visar också en potentiell fallhöjd för små bolag 
eftersom det enligt teorin ska vara en likvidi-
tetspremie för dessa bolag.
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Figur: Utveckling för stora och små bolag på svensk 
börs

Det är naturligt att värderingen är hög på 
aktiemarknaden eftersom rådande räntenivå 
medför att alternativen till ränteplaceringar 
(aktier) blir mer attraktiva. En annan faktor 
som bidrar till höga värderingar är att kapi-
talflöden drar sig till aktier eftersom bolagsut-
delningarna är tilltalande. Höga utdelningar 
förklaras till stor del av en lägre ekonomisk 
tillväxt jämfört med historiken, som ger bola-
gen lägre investeringsbehov och leder därmed 
till att företagen väljer att dela ut en större 
andel av vinsten.

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.

Ett inte helt orimligt scenario är att uppr-
eviderade vinstprognoser bidrar till positiv 
utveckling på börsen under första halvåret 
2017, trots mindre ränteuppgångar. Skulle 
emellertid FED genomföra fyra räntehöjningar 
under året så tror vi inte New York-börsen 
klarar detta. Värderingen av den amerikanska 
börsen är klart högre, vilket sammantaget 
kan medföra att likviditetsflöden som drivit 
börserna vänder. Mycket talar för att fortsätt-
ningen av börsåret 2017 kan bli volatilt.   

Trots all nämnd oro, ser vi en årlig genom-
snittlig börsavkastning på närmare 5 pro-
cent de närmaste 5 åren (drygt 3,5 procent 

direktavkastning och ca 1 procents kursupp-
gång). I ett historiskt perspektiv är detta för-
siktiga antaganden, 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 
och vår strategi blir att koncentrera portföljen 
och fokusera på värdeskapande företag med 
goda rörelseresultat i förhållande till börsvär-
de och högre direktavkastning.

Fastigheter
Fastighetsaktier har utvecklatas sämre än 
börsen i genomsnitt sedan föregående som-
mar, vilket inte är konstigt med tanke på den 
goda avkastning som varit under flera års tid. 
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 kon-
junktur. Däremot är utvecklingen av avkast-
ningskravet (i praktiken priset) mer osäker att 
bedöma eftersom de är mycket låga i nuläget.

Fastighetsbolag har fått ökade finansierings-
utmaningar dvs vissa bolag har fått svårare 
att låna, dels sjunker belåningsgraderna, 
dels ökar bankernas lånemarginaler samt att 
räntor är i en stigande trend. Vi är inte pes-
simistika 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” 
fastighetsprojekt och inte enbart vara en 
”excel-investerare”. Trots nämnda osäkerheter 
bedömer vi att direktavkastningen kommer 
att vara fortsatt god för fysiska fastigheter 
medan däremot värdeförändringar är mer 
osäker. Direktavkastningen överstiger vida 
gällande räntenivå.

Hedgefonder är ett svåranalyserat tillgångs-
slag eftersom många av dessa fonder egent-
ligen inte bör klassas som hedgefonder. En 
”riktig” hedgefond bör över tiden inte ha en 
hög korrelation mot varken börsen eller rän-
temarknaden. För att ytterligare komplicera 
det hela finns fonder med olika strategier, men 
framför allt investerar man oftast i human-



8 Kvartalsrapport 2017:Q1

kompetens 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 placerings-
alternativet intressant om en bukett av olika 
hedgefonder kombineras som dels inte samva-
rierar med varandra, dels inte sammantaget 
samvarierar med aktie- och ränteplaceringar. 
Med ”riktiga” hedgefonder kan en portföjs 
riskjusterade avkastning förbättras, men det 
kräver beställarkompetens och grundlig ana-
lys för att välja rätt fonder. Det är rimligt att 
vänta sig reporänta plus två procentenheter, 
vilket i nuläget är 1,5 procent.

Allokering - räntenivån kryper försik-
tigt uppåt 

Inom ränteuniversat föredrar vi korta ränte-
fonder med inriktning mot kreditvärdiga före-
tagsobligationer och undviker i mest möjliga 
mån långa ränteplaceringar. I valet mellan 
olika aktiemarknader föredrar vi den svenska 
marknaden i förhållande till globala aktier, 
vilket förklaras av att vi bedömer den ameri-
kanska marknaden som mest övervärderad.

Vi bedömer samtidigt att fastigheter, liksom 
hedgefonder, kan vara intressanta alternativ 
men det kräver samtidigt stor kännedom om 
förvaltare och strategi. Svårigheten är att 
välja rätt förvaltare samtidigt som en sådan 
placering är illikvid och bör ses på lång sikt, 
vilket särskilt gäller för fastighetsplaceringar. 
Exponering mot fastigheter har en plats i de 
flesta tillgångsportföljer.

I valet mellan tillgångsslag blir en nyckelfråga 
dels hur snabbt och varför räntor stiger, dels 
på vilken nivå som marknadsräntorna kan 
tänkas stiga. Vår bedömning, dags dato, är att 
räntenivån försiktigt kryper uppåt, drivet av 
framför allt goda konjunktursignaler. I sig bör 
en sådan utveckling inte medföra stora aktie-
fall. 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 an-
dra ord ett mycket försiktigt förhållningssätt.

Nedan ses avkastningen i våra konsortier 
under första kvartalet.

Konsortie Mars 2017 Relativt index

Sv. Aktiekonsortiet 7,97 6,68

Aktiekonsortiet Spiran 8,09 6,77

Sv. Aktieindexkonsort. 6,78 6,77

Utl. Aktieindexkons. 6,16* 6,24

Räntekonsortiet 0,18 -0,07

Företagsobl. kons. 0,62 0,41

Stiftelsekons. GIVA 5,15 n/a

Aktieindexkons. Äpplet 5,07 5,95

 
* Den negativa avvikelsen mot index förklaras av att vi tar 
NAV vid annan tidpunkt än index, det vill säga det blir både 
en valuta- och börseffekt. Rensat för detta är avkastningen som 
index.

I månadsskiftet januari/februari startade 
vi ett ”lika-viktat” svenskt aktiekonsortium 
(Äpplet) som är ett samarbete med Göteborgs 
Universitet. Konsortiets strategi är att ge var-
je bolag, cirka 65 stycken, lika hög vikt (drygt 
1,5 procent). Det betyder alltså att större bolag 
får lägre vikt än i ett marknadsviktat index. 
Innebörden av detta är att den förväntade 
avkastningen ökar, men särskilt riskjusterad 
avkastning. Vår bedömning är att detta är en 
mycket intressant placering för kapitalägare. 
Din kundkontakt berättar gärna mer om kon-
sortiet som för övrigt fått en god start.
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Räntekonsortiet 
Aktiv förvaltning av svenska räntebärande placeringar. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 
cirka 2 år. 

Förmögenhet Total

Förmögenhet 2017-03-31 (tkr) 4 582 317
Förmögenhet föregående månad (tkr) 4 711 634
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 4 923 387
Andelar 2017-03-31 (antal) 37 948 703
Andelsvärde inkl. utdelning 121
Andelsvärde exkl. utdelning 120

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%) -0,02 (-0,07)
3 mån (%) 0,18 (-0,07)
Sedan årets start (%) 0,18 (-0,07)

Avkastning januari - mars (%)

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

januari februari mars
Portfölj OMRX Bond All 1-3 Years
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 0,85 (0,74)
Sharpekvot* 1,05 (0,41)
Informationskvot* 2,97
Informationskvot 12-månaderstal 3,39
Tracking error (%)* 0,19
Tracking error 12-månaderstal (%) 0,16
Duration 1,91

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

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Länsförsäkringar Hypotek 23,27 996 888 834
Landshypotek 17,28 740 209 028
SBAB 13,28 568 747 813
Stadshypotek 12,48 534 701 500
Vasakronan 7,66 328 340 641
Skandiabanken AB 7,35 314 695 920
Willhem 4,92 210 811 305
SEB 3,88 166 392 650
Scania 3,01 129 123 614
Telenor 2,44 104 365 958

Förfallostruktur

0M

400M

800M

1 200M

1 600M

2 000M

2 400M

2 800M

3 200M

0-1 år 1-3 år 3-5 år 10+ år
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Företagsobligationskonsortiet 
Aktiv förvaltning av svenska företagsobligationer. Konsortiet startades 1 juni 2013. Den genomsnitt-
liga räntebindningstiden är cirka 3 år.

Förmögenhet Total

Förmögenhet 2017-03-31 (tkr) 2 470 936
Förmögenhet föregående månad (tkr) 2 467 523
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 2 391 260
Andelar 2017-03-31 (antal) 2 363 018
Andelsvärde inkl. utdelning 1 046
Andelsvärde exkl. utdelning 1 039

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%) 0,03 (-0,05)
3 mån (%) 0,62 (0,41)
Sedan årets start (%) 0,62 (0,41)

Avkastning januari - mars (%)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 1,43 (1,48)
Sharpekvot* 1,76 (1,29)
Informationskvot* 1,73
Informationskvot 12-månaderstal 5,43
Tracking error (%)* 0,34
Tracking error 12-månaderstal (%) 0,15
Duration 3,04

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

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Vasakronan 6,30 159 531 379
LeasePlan 5,87 148 682 318
Fortum värme 5,13 129 993 833
Sveaskog 4,39 111 159 454
Hufvudstaden 4,35 110 130 275
Länsförsäkringar Hypotek 3,83 96 900 693
Scania 3,80 96 243 968
Volvo Finans 3,69 93 537 404
Castellum 3,62 91 612 858
Sandvik 3,59 90 840 683
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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. 

Avkastning januari - mars (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet 2017-03-31 (tkr) 1 070 836
Förmögenhet föregående månad (tkr) 1 033 283
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 947 361
Andelar 2017-03-31 (antal) 139 938
Andelsvärde inkl. utdelning 7 652
Andelsvärde exkl. utdelning 7 542

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%) 3,09 (2,23)
3 mån (%) 8,09 (6,77)
Sedan årets start (%) 8,09 (6,77)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 12,29 (12,02)
Sharpekvot* 1,04 (1,11)
Informationskvot* neg
Informationskvot 12-månaderstal 1.40
Tracking error (%)* 1,28
Tracking error 12-månaderstal (%) 1,53

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

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Volvo B 8,14 85 544 122
Hennes & Mauritz B 8,00 84 016 894
Nordea Bank 7,87 82 648 170
Atlas Copco B 5,83 61 232 000
SEB A 5,67 59 600 461
Svenska Cellulosa B 5,67 59 529 087
Sandvik 4,84 50 867 539
LM Ericsson B 4,20 44 169 297
Trelleborg 3,25 34 155 130
Telia Sonera 3,10 32 515 350

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 2017-03-31 (tkr) 3 776 749
Förmögenhet föregående månad (tkr) 3 666 046
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 3 540 067
Andelar 2017-03-31 (antal) 507 425
Andelsvärde inkl. utdelning 7 443
Andelsvärde exkl. utdelning 7 347

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%) 3,11 (2,17)
3 mån (%) 7,97 (6,68)
Sedan årets start (%) 7,97 (6,68)

Avkastning januari - mars (%)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 12,30 (12,05)
Sharpekvot* 1,03 (1,10)
Informationskvot* neg
Informationskvot 12-månaderstal 1.14
Tracking error (%)* 1,21
Tracking error 12-månaderstal (%) 1.53

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

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Volvo B 7,77 289 503 094
Nordea Bank 7,32 272 711 647
Hennes & Mauritz B 6,73 250 943 696
Investor B 5,85 218 247 920
Atlas Copco B 5,50 204 863 760
Svenska Cellulosa B 5,23 195 110 836
SEB A 5,18 193 178 919
Sandvik 4,97 185 119 160
TeliaSonera 4,80 178 886 374
L M Ericsson B 3,75 139 794 819

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 2017-03-31 (tkr) 2 035 509
Förmögenhet föregående månad (tkr) 1 978 557
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 1 906 285
Andelar 2017-03-31 (antal) 11 601 545
Andelsvärde inkl. utdelning 175
Andelsvärde exkl. utdelning 173

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%) 2,88 (2,87)
3 mån (%) 6,78 (6,77)
Sedan årets start (%) 6,78 (6,77)

Avkastning januari - mars (%)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 12,43 (12,43)
Sharpekvot* 0,95 (0,95)
Tracking error (%)* 0,05
Tracking error 12-månaderstal (%) 0.04

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

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Hennes & Mauritz B 8,98 180 876 108
Nordea Bank 8,98 180 868 548
Swedbank A 6,94 139 754 452
Atlas Copco A 6,35 127 900 650
Volvo B 4,51 90 913 253
Assa Abloy AB 4,51 90 882 569
Sandvik 4,51 90 849 811
TeliaSonera 4,50 90 713 842
Investor B 4,50 90 662 283
SEB A 4,50 90 604 469

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

Förmögenhet Total

Förmögenhet 2017-03-31 (tkr) 2 370 218
Förmögenhet föregående månad (tkr) 2 367 638
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 2 229 763
Andelar 2017-03-31 (antal) 298 189
Andelsvärde inkl. utdelning 7 949
Andelsvärde exkl. utdelning 7 941

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%) 0,20 (0,43)
3 mån (%) 6,16 (6,24)
Sedan årets start (%) 6,16 (6,24)

Avkastning januari - mars (%)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 10,70 (10,30)
Sharpekvot* 1,34 (1,40)
Tracking error (%)* 1,96
Tracking error 12-månaderstal (%) 2,42

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Handelsbanken Global Index Etisk Utd 100,00 2 368 753 524
  

Geografisk fördelning

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

USA 51,54

Japan 7,92

Storbritannien 4,51

Schweiz 3,98

Tyskland 3,47

Kina 2,89

Frankrike 2,78

Kanada 2,49

Australien 2,22

Irland 1,87

Övrigt 16,35
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Stiftelsekonsortiet GIVA  
Stiftelsekonsortiet GIVA vänder sig främst till stiftelser i behov av utdelningsbara medel. Målsätt-
ningen 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 köpoptio-
ner mot aktieinnehaven vilket ytterligare minskar risken och ökar de utdelningsbara medlen. 

Förmögenhet Total

Förmögenhet 2017-03-31 (tkr) 544 915
Förmögenhet föregående månad (tkr) 533 204
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 518 225
Andelar 2017-03-31 (antal) 493 773
Andelsvärde inkl. utdelning 1 104
Andelsvärde exkl. utdelning 1 078

Avkastning

1 mån (%) 2,2
3 mån (%) 5,15
Sedan årets start (%) 5,15

Avkastning januari - mars(%)
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Nyckeltal

Standardavvikelse (%)* 6,57
Sharpekvot* 2,21

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Hennes & Mauritz B 5,64 30 726 533
Nordea Bank 5,19 28 251 680
SEB A 5,05 27 470 341
Swedbank A 4,98 27 110 276
ABB Ltd 4,71 25 640 611
SKF B 4,64 25 267 378
Securitas B 4,30 23 435 440
Volvo B 3,71 20 229 993
LM Ericsson B 3,39 18 493 150

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal. Konsortiet startade 1 januari 2016.
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Aktieindexkonsortiet Äpplet  
Ett likaviktat aktieindexkonsortium. 

Förmögenhet Total

Förmögenhet 2017-03-31 (tkr) 55 513 
Förmögenhet föregående månad (tkr) 54 843
Förmögenhet 2016-12-31 (tkr) 0
Andelar 2017-03-31 (antal) 52 831
Andelsvärde inkl. utdelning 1 051
Andelsvärde exkl. utdelning 1 044

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%) 1,23 (2,85)
3 mån (%) 5,07 (5,95)
Sedan årets start (%) 5,07 (5,95)

Avkastning januari - mars (%)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 6,57 (5,78)
Sharpekvot* 3,45 (4,63)
Tracking error (%)* 4,14
Tracking error 12-månaderstal (%) 4,14

Geografisk fördelning

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
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Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Scandic Hotels Group 1,67% 921 859
LM Ericsson B 1,58% 874 814
Industrivärden C 1,57% 867 239
Intrum Justitia 1,56% 859 665
Sandvik 1,55% 857 496
AstraZeneca 1,55% 855 414
Volvo B 1,55% 853 864
Atlas Copco B 1,53% 844 717
Getinge B 1,53% 843 064
Tele2 B 1,52% 840 101
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Definitioner

Avkastning & jämförelse-
index 
 
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 mark-
nadsräntor förändras lika mycket.

Informationskvot 
 
Informationskvoten är ett mått på förval-
tarens skicklighet i förhållande till risken. 
Ju högre kvot, desto bättre avkastning har 
konsortiet givit. Mäts som överavkastning i 
förhållande till Tracking error. 
 
Sharpekvot & jämförelse-index 
 
Är ett mått på riskjusterad avkastning och 
anger en portföljs (portföljens respektive 
jämförelseindexets) meravkastning i rela-
tion till standardavvikelsen. Den beräknas 
som kvoten av portföljens meravkastning 
över riskfri ränta och portföljens standard-
avvikelse.

Standardavvikelse & jämförelse-
index     
Visar hur mycket portföljens värde respek-
tive jämförelseindexets värde har svängt 
kring dess medelvärde. Ju högre standard-
avvikelse desto högre risk.
 

Tracking error 
 
Beskriver hur portföljens utveckling i för-
hållande 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.

Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden.
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