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• BNP-tillväxten under det första kvartalet var svag i USA, men stark i euroområdet.
Euroområdet är nu tillbaka till BNP-nivån innan finanskrisen 2008.
• Aktiviteten ökar i Kina med en uppgång inom traditionella tillväxtområden.
• Dollarn fortsätter att försvagas och är handelsviktad på sin svagaste nivå på sex månader.
Marknadsutsikter
Svenska aktier – normalvikt
• Den svenska börsen steg med drygt
1 procent i april.
• Även den svenska marknaden påverkades positivt av det stigande oljepriset, en
fallande dollar och avtagande oro kring
Kina.
Vi är fortsatt normalviktade inom svenska
aktier.
Globala aktier – normalvikt
• Globala aktier steg med nästan 1 procent i april och har därmed hämtat igen
hela fallet från 2016.
• Positiva besked från Kina samt tålmodighet från Fed och ECB med gradvis
normalisering och ytterligare stimulanser har bidragit till avtagande marknadsoro.
Vi är fortsatt normalviktade inom globala
aktier.

Tillväxtmarknader (EM) – övervikt
• EM-aktiemarknaderna steg i april och
har sedan vändpunkten för oljepriset
och dollarnivån utvecklats klart starkare
än de utvecklade marknaderna.
• Avtagande oro kring Kina har bidragit till
den positiva utvecklingen och aktiemarknaden i Brasilien har exempelvis stigit
med 20 procent i år.
EM-marknaderna är attraktivt prissatta
och vi är fortsatt överviktade inom EMaktier.
Svenske obligasjoner – undervikt
• Svenska statsobligationer föll med nästan 1 procent i april.
• Inflationstalen för mars var högre än
väntat men detaljhandelstalen lägre än
väntat.
• Den starkare svenska kronan gör att
Riksbanken fortsätter med sina kvantitativa lättnader som har utökats med
45 miljarder för det andra halvåret 2016.
Vi är fortsatt underviktade inom svenska
statsobligationer.

Vår rekommendation
Som långsiktig investerare bör du hålla fast vid den investeringsstrategi som du valt. Det är inte en självklarhet att göra
ändringar baserade på kortsiktiga prognoser. Vi rekommenderar en balanserad portfölj med olika tillgångsklasser, sektorer
och geografiska regioner.
Figuren visar vår rekommendation för långsiktiga investerare
med en medelhög riskprofil baserat på de tillgångsslag som vi
menar bör ingå i en investeringsportfölj.

Globala obligationer – undervikt
• Globala statsobligationer föll med 0,2
procent i april.
• Fed signalerar om en fortsatt försiktig
räntenormalisering samtidigt som man
tonar ned orosmomenten från det
SPPs
förstarekomendationer
kvartalet.
• Marknaden prisar fortsatt in endast en
räntehöjning först i december.
Vi är underviktade inom globala statsobligationer.

■
■
Krediter – övervikt
• Kreditspreadarna snävade in något i
■
april och är nu tillbaks på nivåerna från
juli i fjol.
■
• Spreadarna inom finans har fallit tillbaka
till nivåerna i januari.
• ECBs beslut att utvidga sina obligationsköp till att inkludera företagsobligationer
med tryckta pengar är klart positivt.
Vi är fortsatt överviktade inom företagsobligationer.
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Sammanfattning – April
De globala aktiemarknaderna gynnades av den avtagande oron kring Kina och steg med
knappt 1 procent i april, mätt med MSCI World. Avtagande marknadsoro påverkade också
tillväxtmarknadernas börser positivt som sammantaget har utvecklats betydligt starkare
än de utvecklade marknaderna under 2016. Den svenska börsen steg med drygt 1 procent
i april.
Från halvtomt till halvfullt

Allt färre tror nu också att Kina vill vara med i ett valutakrig och

Efter en turbulent inledning av året på finansmarknaderna

låta sin valuta försvagas betydligt. De senaste månaderna har

visade de globala BNP-talen för det första kvartalet på en fortsatt

det dessutom synts tecken på en uppgång inom traditionella

svag tillväxt i realekonomin. Det blev inte någon stagnation men

drivkrafter för tillväxten såsom infrastrukturinvesteringar och

de regionala skillnaderna var delvis stora. Av de större ekono-

industri efter stimulansåtgärder från de kinesiska myndig-

mierna utvecklades USA svagast med en tillväxt om endast

heterna. Även kinaskeptikernas favoritindex (det så kallade Li

0,5 procent (annualiserat) under det första kvartalet. Även om

Keqiang-indexet) som viktar samman fraktvolym på landets

tillväxten inom privat konsumtion och bostadsinvesteringar

järnvägar, elproduktion och bankernas utlåningstillväxt har stigit

fortsatt utvecklas väl drogs den totala tillväxten ned betydligt av

betydligt efter en lång tids nedgång.

nedgången inom oljeinvesteringar. BNP-tillväxten i euroområdet
överraskade däremot positivt och steg med hela 2,2 procent
under det första kvartalet, mycket tack vare en stark tillväxt i
både Spanien och Frankrike.
Sammantaget är BNP-nivån för euroområdet därmed tillbaka på
2008 års nivå och har hämtat igen fallet från både finans- och
statsskuldkrisen. I Kina låg årstillväxten på 6,7 procent under
det första kvartalet. Det är något lägre än de historiska tillväxtnivåerna, men långt ifrån någon hårdlandning som det har talats
mycket om. Avtagande oro för stagnation i den globala ekonomin, upptrappning från den europeiska centralbanken (ECB),
stigande oljepriser och en fallande dollar gjorde att stämningen
på marknaderna förbättrades till positiva tongångar i början av
det andra kvartalet.

Aktiviteten i Kina ökar
Mycket av oron och osäkerheten under det första kvartalet var
kopplad till utvecklingen i Kina. Nedgången på aktiemarknaden
och den fallande valutan bidrog till att skapa osäkerhet kring
situationen i den kinesiska ekonomin där tillväxtnivåerna har
avtagit gradvis samtidigt som fokus skiftas mot en mer konsumtions- och tjänstedriven ekonomi. De flesta är nu eniga om att
aktiemarknaden var spekulationsdriven och inte speglade realekonomin.

Aktiemarknaden

■ USA ■ Europa ■ Japan ■ Norge ■ Sverige

Nyckeltal per 30.04.2016, %
(räknat i lokal valuta)
Aktier globalt (MSCI)
MSCI All Countries
MSCI Developed Markets
MSCI Emerging Markets

April
0,8 %
0,9 %
–0,1 %

2016
–0,8 %
–1,1 %
2,7 %

0,6 %
0,7 %
0,5 %
0,9 %

1,5 %
–3,5 %
–8,7 %
–4,7 %

Land
USA (S&P 500)
Japan (Nikkei 225)
Storbritannien (ETOP 100)
Tyskland (GDAX)
Sverige (OMXS30GI)
Norge (OSEBX)

0,4 %
–0,6 %
2,4 %
0,7 %
1,4 %
4,9 %

1,5 %
–12,4 %
–5,7 %
–6,6 %
–3,0 %
–0,7 %

Ränteavkastning Sverige
OMRX T-Bill 90 day
OMRX T-Bond 1-3 y
OMRX T-Bond 5 y

–0,1 %
–0,2 %
–0,3 %

–0,2 %
0,1 %
1,0 %

Valuta
SEK pr EUR
SEK pr USD
SEK pr GBP
SEK pr JPY
SEK pr NOK

–0,5 %
–1,0 %
0,8 %
3,8 %
1,6 %

0,3 %
–5,1 %
–5,8 %
6,6 %
4,4 %

Regioner (MSCI)
Nordamerika
Europa
Asien och Oceanien
Norden

Bostadsmarknaden är även den på väg upp igen med prisupp-

Marknadsoron under det första kvartalet bidrog också till en

gångar i de större städerna. Mycket tyder därmed på att landet

mer försiktig ton. När Fed inledde räntehöjningarna i december

kommer att klara tillväxtmålet om 6,5–7 procent och att oron för

verkade det som att marknaderna hade prisat in detta efter en

en hårdlandning ännu en gång var överdriven.

lång period med spekulationer. Det kan också ha verkat förlö-

Dollarn fortsätter att försvagas
Den handelsviktade dollarn nådde sin lägsta nivå på sex måna-

sande i sig själv.
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Räntor, 10 år
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der under april. Nästan som en spegelbild av detta nådde
oljepriset också sin högsta nivå på fem månader. Vändpunkterna i båda fallen tycks ha sammanfallit i slutet av januari. Utöver
den rena dollareffekten, som kommer av att oljepriset noteras i
dollar, har även oljeproduktionen gradvis fortsatt att falla i USA.
Försvagningen av dollarn berodde bland annat på att den amerikanska centralbanken (Fed) signalerade en mer gradvis räntehöjningscykel med svagare tillväxtutsikter i USA och globalt.
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Innehållet i denna rapport är avsett som en service till marknaden och är framställt i informationssyfte. Innehållet i rapporten
utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller rådgivningslagen om finansiell rådgivning till
konsumenter. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka
eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Mer information finns på www.spp.se/fonder.
Klicka på SPPs fondutbud och välj den fond du är intressaerad av. Där finns faktablad och informationsbroschyr.

Välkommen till storebrand.se eller ring kundtjänst på 08-614 24 50.
Storebrand Asset Management AS, svensk filial, SE-105 39 Stockholm.

