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ÖVERVIKTEN NED TILL 5 %
• Givet den senaste tidens marknadsutveckling, där
aktiemarknaden studsat tillbaka och där marknadsräntorna stigit
kraftigt, väljer vi att ta vinst och minskar den rekommenderade
övervikten på aktiesidan från 10 % till 5 %. Volatiliteten har fallit
tillbaka och sentimentet har förbättrats.
• Kriget i Ukraina och en allt hökaktigare kommunikation från
centralbankshåll har fört med sig ökad osäkerhet, men trots den
ökade osäkerheten ser vi fortsatt god tillväxt och fortsatt goda
vinstutsikter, och överlag en miljö som bör ge stöd och medvind
åt aktiemarknaden.
AKTIESTRATEGI: Övervikt USA

Ökad försiktighet

• Vi rekommenderar fortsatt övervikt Nordamerika på bekostnad
av Europa, där USA har de bästa vinstutsikterna. Europeiska
centralbanken kommer bedriva en mer expansiv penningpolitik
under större delen av 2022, men osäkerheten och utmaningarna
är större i Europa, inte minst på grund av kriget i Ukraina.
• Vi fortsätter att fokusera på kvalitet och överviktar IT- och
Hälsovårdssektorn. Fortsatt undervikt Kraftförsörjning och
Daglighandlat.
RÄNTESTRATEGI: Neutral
• Risken för fortsatt stigande räntor finns kvar och fortsatt verbal
åtstramning och kommande räntehöjningar från framförallt Fed
riskerar att föra med sig ökad volatilitet, inte minst med fokus på
spreadarna i kreditmarknaden. Vi ser möjligheter men fortsätter
rekommenderar fortsatt neutral vy i sektorn som helhet.
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Utveckling och rekommendationer, April 2022
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Aktier
Långa räntor
Korta räntor
AKTIEREGIONER
USA
Europa
Japan
Tillväxtmarknader
Danmark
Finland
Norge
Sverige
AKTIESEKTORER
Verkstad
Sällanköp
Dagligvaror
Hälsovård
Finans
IT
Komm. tjänster
Kraftförsörjning
Energi
Material
Fastigheter
RÄNTESLAG

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Statsobligationer
Investment Grade
High Yield
Tillväxtmarknadsobl.
Nuvarande allokering

Open

Föregående allokering

Kommentar

Måttlig avkastning under första kvartalet, likväl har aktier presterat bäst
Diversifierad portfölj av aktier har haft högre avkastning än obligationer…

…när stigande räntor sänkt obligationsmarknaden

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Trots den negativa utvecklingen och det pessimistiska sentimentet har aktiemarknaden presterat bättre än obligationer under 2022.

•

Avkastningen speglar det faktum att globala räntor stigit och obligationer fallit kraftigt i värde. Således har ribban för avkastning på aktier sänkts.

•

På sikt förväntas den svaga utvecklingen avta och investerare gynnas av att den förväntade avkastningen för tillgångsklasserna stiger.
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Kriget i Ukraina dämpar tillväxten
Högre energipriser

Hushållens inkomst ökar mer än inflationen

Källa: Refinitiv
Source:
RefinitivDatastream
Datastream/ Nordea
/ Nordea

Source:
Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Ryssland och Ukraina levererar energi, råvarumetaller och jordbruksprodukter, och priser har stigit i råvarumarknaden som en konsekvens av kriget.

•

Högre priser ger lägre konsumtionsutrymme, men förbättrad arbetsmarknad och hushållens starka finansiella position ger stöd åt konsumtionstillväxten.

•

Tillväxten får stöd av att vi lägger pandemin bakom oss, ökade investeringar, och en fortsatt expansiv finanspolitik.
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Högre inflation som en konsekvens av kriget i Ukraina
Hög lönetillväxt och överlag hög inflation

Problemen på utbudssidan verkar lätta något

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Stigande energipriser ger högre inflation, upp från redan höga nivåer. I frånvaron av ytterliga prisstegringar kommer inflationen så småningom falla tillbaka.

•

Högre priser och ökade kostnader, men så länge den höga efterfrågan håller i sig kan kostnadsökningen föras över till slutkund.

•

Covid-hanteringen i Kina riskerar att förvärra utbudsproblemen. Tar längre tid för inflationen att falla tillbaka om den nuvarande situationen håller i sig.
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Flaskhalsar försvinner men nya tillkommer
På aggregerad nivå har utsikterna fortsatt att förbättras

Ökad osäkerhet, i synnerhet i Europa

Source:
Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Source:
Källa:Refinitiv
RefinitivDatastream
Datastream/ /Nordea
Nordea

•

Flaskhalsarna som uppkom i samband med pandemin visar tecken på att lätta, men nya kommer som en konsekvens av kriget i Ukraina.

•

Som med flaskhalsarna som uppstod i samband med pandemin så kommer de nytillkomna flaskhalsarna att ha både vinnare och förlorare.

•

Enskilda sektorer som t ex biltillverkare och transport har drabbats av pandemin och av kriget, men denna gång med större genomslag på kostnadssidan.
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Fullt fokus på inflationen
Räntehöjningarna kommer snabbare denna gång

Marknaden prisar in allt fler räntehöjningar

Source:
/ Nordea
Källa:Refinitiv
RefinitivDatastream
Datastream
/ Nordea

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

En stark amerikansk arbetsmarknad och ihållande inflation gör att Fed nu lägger allt fokus på att minska inflationen. Andra centralbanker ser ut att följa efter.

•

Ihållande inflation och lägre tillväxt en utmaning för Fed, och risken för ett policy-misstag i form av att man tar i för mycket får anses ha ökat.

•

Vi förväntar oss att Fed klarar balansakten där inflationen faller tillbaka naturligt när efterfrågan dämpas och baseffekterna klingar av.
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Lutningen på räntekurvan är historiskt sett en bra indikator för konjunkturen
Än så länge har kurvan inte inverterat

Aktier brukar nå sin topp flera månader efter kurvan inverterat
Scenario

Minimum

Medel

Maximum

Antal månader från att kurvan inverterat
till recession

5

11

17

Antal månader från att kurvan inverterat
till att S&P 500 toppar

-1

6

15

Antal månader från att S&P 500 toppar
till recession

1

6

12

20%

S&P500: Historisk avkastning 12
månader efter dagen räntekurvan
inverterat

15%
10%
Lutning
räntekurvan,
bps

5%
0%
-5%
-10%

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea
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Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Hökaktig kommunikation från Fed har planat ut lutningen på räntekurvan. Skulle kurvan invertera kan vi historiskt vänta oss en recession inom 5-17 månader.

•

En inverterad kurva skulle troligen innebära att ledamöterna i Fed blir något mer försiktiga, då en kraftig åtstramning bidrar till oro för recession.

•

Aktiemarknaden brukar nå sin topp ungefär sex månader efter att räntekurvan inverterat. Därav bör man inte se invertering som en direkt säljsignal.
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Den nuvarande ekonomin tål högre räntor
Det brukar krävas år av räntehöjningar för att utlösa en recession

Fortsatt goda ekonomiska villkor

Source: Refinitiv Datastream / Nordea

Source: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Fed har inlett en period av räntehöjningar och man har signalerat att takten förväntas vara hög, något som skapat rädsla för överdrivna åtstramningar.

•

Historiskt sett infaller recessioner efter att räntehöjningar genomförts, och från detta perspektiv är det således år kvar innan man ska oro sig för Fed.

•

Marknaden och Fed förväntar sig låga räntor även då höjningarna är klara, vilket tillsammans med hälsosamma balansräkningar talar för en mjuk landning.
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Den penningpolitiska åtstramningen påverkar obligationer mer än aktier
Första räntehöjningen innebär sällan problem för aktiemarknaden

Avkastningen i obligationsmarknaden påverkas negativt när räntorna stiger

Källa:Refinitiv
RefinitivDatastream
Datastream/ Nordea
/ Nordea
Source:

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea
Source:

•

Senaste korrigeringen i aktiemarknaden orsakades till stor del av hökaktiga centralbanker och stigande räntor. Vår utsikt på aktier är fortsatt positiv.

•

Revideringar i prognoser för tillväxt och inflation har orsakat volatilitet i marknaden. Trots åtstramande penningpolitik förväntar vi oss inte en recession.

•

Därav ser vi begränsad nedsida för aktier. Obligationer tenderar däremot att minska i värde när centralbanker höjer styrräntor.
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Hur fungerar en kvantitativ åtstramning (QT)?
Federal Reserve
Tillgångar

Skulder

Statspapper (-)

Reserver (-)

Marknadspåverkan

Lägre emission av statspapper dämpar QT-effekten från Fed

• Mer statspapper i
marknaden, beroende på
takten på åtstramningen och
storleken på statligt
underskott:
1. Högre riskfri ränta
2. Investeringar med låg risk
mer attraktiva

Banker

3. Lägre värdering
Tillgångar

Skulder

Reserver (-)

Insättningar (-)

Investerare / Marknaden
Tillgångar
Insättningar (-)
Statspapper (+)

Skulder

Source: Refinitiv Datastream / Nordea

• Lägre reserver från
bankerna hos Fed kan ge
störningar i
penningmarknaden, men
inte på kort sikt. Om det blir
störningar kommer Fed
ingripa.

Bankerna kan hantera minskade reserver hos Fed

• Signaleffekten är försumbar
eftersom räntorna redan
stiger (till skillnad från QE
där signalen om lägre räntor
under längre tid var viktig del
av den totala effekten).
Source: Refinitiv Datastream / Nordea

Open

Högre räntor ger lägre motiverat värde i aktiemarknaden, men mycket bör nu vara inprisat
Aktiemarknaden bör handlas till en högre värdering när realräntan faller

Historiskt låga räntor och fortsatt goda utsikter ger ytterligare uppsida

Källa: Refinitiv
Refinitiv Datastream
Datastream // Nordea
Nordea
Source:

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea
Source:

•

Högre räntor och penningpolitisk åtstramning har fört med sig fallande aktiemarknad och lägre priser i obligationsmarknaden.

•

Nedgången under inledningen av året var större än vad som kan motiveras av ränteuppgången. Uppsidan i aktiemarknaden mindre nu än tidigare.

•

Vi tror att marknaden kommer stabiliseras och att fortsatt god tillväxt och positiva utsikter för ytterligare vinsttillväxt ger stöd.
*S&P fair value is calculated with 5Y average real risk premium, (2021 and) 22 consensus EPS and current 10Y TIPS yield
*Fair-value P/E is historical average risk premium (5 pp.) plus 5Y average of the 10Y TIPS yield
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Fortsatt positiv vinstutveckling
Positiv revideringstrend i de flesta utvecklade marknader

Intäktsestimaten i linje med makroutsikterna

Source:
Källa:Refinitiv
Refinitiv Datastream
Datastream//Nordea
Nordea

Source:
Källa:Refinitiv
RefinitivDatastream
Datastream/ Nordea
/ Nordea

•

Positiv vinstutveckling har varit en medvind för aktiemarknaden. Den positiva utvecklingen tror vi kommer hålla i sig men den kommer också normaliseras.

•

Estimaten på intäktssidan ligger nu i linje med makroprognoserna. Om återhämtningen överraskar positivt finns ytterligare uppsida.

•

Det finns fortfarande utrymme för ytterligare positiv revidering av vinstestimaten, men uppsidan mindre nu än tidigare.
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Ingen bubbla i aktiemarknaden
Värderingen fortsätter falla tillbaka mot det historiska snittet

Aktier är ett av få tillgångsslag med en riskpremie över snittet

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Mycket prat om en aktiebubbla som är på väg att implodera vilket bidrar till att göra många investerare nervösa.

•

Vi ser ingen bubbla i aktiemarknaden där värderingen fortsätter att falla tillbaka, och som nu endast ligger strax över det långsiktiga snittet.

•

Givet att räntorna fortfarande är historiskt låga, långt under det historiska snittet, ser den relativa värderingen i aktiemarknaden fortsatt attraktiv ut.
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Sentimentet fortsatt baissat, men studsar tillbaka från lägstanivåerna
Hög andel kassa men volatiliteten faller tillbaka

I takt med att börsen studsar tillbaka repar sig även sentimentet

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Stigande räntor och kriget i Ukraina ger ökad volatilitet och minskat risktagande. Exponeringen mot aktier har minskat och kassanivån är hög.

•

I takt med att aktiemarknaden studsar tillbaka repar sig även sentimentet. Positioneringen i marknaden ett stöd, men mindre nu än tidigare.

•

Korrigeringar tillhör det normala men större nedgångar sammanfaller oftast med recession. Volatiliteten kommer var hög under 2022.
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Politik kvar på agendan
Presidentval i Frankrike
•

Den första valomgången i det franska presidentvalet

•

hålls den 10 april 2022.
•

Givet kriget i Ukraina och pandemin är utgången
oklar, men president Macron ligger bra till i
opinionsundersökningarna.

•

Den största risken kopplad till om någon EUskeptikerna vinner valet, men risken för ett sådan
utfall bedöms som låg.

Amerikansk politik

Kriget i Ukraina

•

Kriget i Ukraina har fört med sig ökad volatilitet.

•

Mellanårsval i USA till hösten. Sittande president har

Successivt avtar osäkerheten och effekterna av

lågt förtroende i opinionsundersökningarna och om

kriget prisas in.

det vore val idag skulle republikanerna ta över
Kongressen.

Sanktionerna påverkar råvarumarknaden, bidrar till
högre inflation, och påverkan även tillväxten. Mest

•

påverkat är Europa, men den negativa påverkan
kommer mest sannolikt mötas av investeringar och

Höga energipriser och överlag hög inflation väger
tungt på amerikanska konsumenter.

•

expansiv finanspolitik.

Trots politisk majoritet har president Bidens politiska
agenda varit svår att genomföra.

•

Open

.

Övervikt USA vs Europa
USA studsar tillbaka och positiv valutaeffekt för svenska investerare

De ekonomiska utsikterna bättre för USA relativt Europa

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

•

Den ekonomiska tillväxten bromsar in men kommer vara fortsatt hög. Vi tror investerare kommer fokusera på kvalitet vilket talar till fördel USA.

•

Goda tillväxt- och vinstutsikter både i USA och Europa. Starkare konsumenter i USA och högre energipriser i Europa.

•

Utvecklingen i Ukraina påverkar Europa mer än USA. En del politiska risker i USA balanseras upp av en starkare dollar.
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Kina │ Överdriven pessimism, men riskerna har ökat
Nedstängningarna har negativt påverkat utvecklingen

Nedgången i kreditcyklen ser ut att ha stannat av

Källa:Refinitiv
RefinitivDatastream
Datastream/ /Nordea
Nordea
Source:

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea
Source:

•

Fokus hos den kinesiska ledningen har skiftat till ekonomisk stabilitet, men risken har ökat med nya nedstängningarna och högre råvarupriser.

•

Man har börjat omstrukturera fastighetsbolaget Evergrandes skulder. Svagare utveckling i fastighetsmarknaden under inledningen på året.

•

Den regulatoriska åtstramningen har bromsat in men är inte över. Det tas fram flera nya protokoll med målet att öka transparensen.
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Avtagande volatilitet gynnar kvalitetsbolag
Defensiva sektorer i topp när volatiliteten varit hög

IT och Hälsovård övervikter

Källa: Refinitiv Datastream / Nordea

Sektor

Rekommendation

Relativ vikt

Industri

Neutral

-

Sällanköp

Neutral

-

Dagligvaror

Undervikt

-2%

Hälsovård

Övervikt

+2%

Finans

Neutral

-

IT

Övervikt

+2%

Kommunikationstjänster

Neutral

-

Kraftförsörjning

Undervikt

Energi

Neutral

-

Material

Neutral

-

Fastigheter

Neutral

-

- 2%

•

Råvaruproducenter, försvarsbolag och defensiva sektorer har överpresterat sedan utbrottet av kriget i Ukraina.

•

När initiala rädslan avtar kommer investerare återgå till fundamental analys samt de globala utsikterna, där vinstprognoser och marginaler är av stor vikt.

•

Denna miljö är fördelaktig för kvalitetsbolag, med fokus på företag inom IT och Hälsovård. Räntekänsliga sektorer förväntas underprestera.
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Obligationer blir mer attraktiva i takt med att räntorna stiger
High Yield och tillväxtmarknader ger högre ränta, men också högre risk

Räntor på företagsobligationer är nu signifikant högre

Källa: Refinitiv/ Nordea

Källa: Refinitiv/ Nordea

•

Obligationer har underpresterat under 2022 när räntor har stigit. Positivt är att räntorna nu är betydligt mer attraktiva än tidigare.

•

Korta räntor har stigit baserat på hökaktiga utsikter från centralbankerna, som i sin tur reagerar på den kraftiga uppgången i priser, inte minst inom energi.

•

Vi förväntar oss att långa räntor fortsätter stiga i måttlig takt och lämnar neutral syn på allokeringen.
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DISCLAIMER
Nordea Investment Center gives advice to private customers and small and medium-sized companies in Nordea regarding investment strategy and concrete
generic investment proposals. The advice includes allocation of the customers’ assets as well as concrete investments in national, Nordic and international
equities and bonds and in similar securities. To provide the best possible advice we have gathered all our competences within analysis and strategy in one
unit - Nordea Investment Center (hereafter “IC”).
This publication or report originates from: Nordea Bank Abp, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Norge and Nordea Danmark, Filial af
Nordea Bank Abp, Finland (together the “Group Companies”), acting through their unit Nordea IC. Nordea units are supervised by the Finnish Financial
Supervisory Authority (Finanssivalvonta) and each Nordea unit’s national ﬁnancial supervisory authority.
The publication or report is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as the sole basis for an
investment decision. This publication or report has been prepared by IC as general information for private use of investors to whom the publication or report
has been distributed, but it is not intended as a personal recommendation of particular ﬁnancial instruments or strategies and thus it does not provide
individually tailored investment advice, and does not take into account your particular ﬁnancial situation, existing holdings or liabilities, investment knowledge
and experience, investment objective and horizon or risk proﬁle and preferences. The investor must particularly ensure the suitability of his/her investment as
regards his/her ﬁnancial and ﬁscal situation and investment objectives. The investor bears all the risks of losses in connection with an investment.
Before acting on any information in this publication or report, it is recommendable to consult one’s ﬁnancial advisor. The information contained in this report
does not constitute advice on the tax consequences of making any particular investment decision. Each investor shall make his/her own appraisal of the tax
and other ﬁnancial advantages and disadvantages of his/her investment.
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