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*Samtliga fonder bland produktförslagen exkluderar investeringar i bolag som bryter mot 
internationella normer och konventioner om hållbarhet, samt bolag relaterade till kontroversiella 
vapen. Samtliga fondbolag bakom produktförslagen har signerat FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar och antagit en klimatpolicy. 



© Swedbank 2

Ekonomin och de finansiella marknaderna har under en lång tid dopats av gigantiska penning- och 

finanspolitiska stimulanser. De har varit avgörande för återhämtningen och ekonomin är fortfarande helt 

beroende av dem. De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de 

gradvis börjar avta. Samtidigt är Fed tydliga med att de vill se verkliga bevis på att återhämtningen står sig stark 

innan det blir tal om minskade stimulanser. Den senaste tiden har den amerikanska ekonomin visat på nya 

styrketecken och det medför spekulation kring när Fed kan komma att ändra sin kommunikation. Även om 

politiken kommer att vara fortsatt expansiv ökar detta risken för turbulens på marknaderna. 

Med hög sannolikhet för volatil inflation, om än bara kortsiktigt, ser vi även här argument för en slagigare 

aktiemarknad de närmaste månaderna. Det sammanträffar med viss utmattningstendens och den normalt sett 

svagare sommarperioden för aktiemarknaden. Utvecklingen har varit väldigt stark och vi minskar därför 

aktieövervikten något. 

Det grundläggande för fortsatt optimism; återhämtning, vinsttillväxt och låga räntor finns dock kvar och vi 

anser att det är för tidigt att blåsa av uppgången på aktiemarknaden ur ett lite länge perspektiv. 
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Nuvarande vikt Position

Räntor 25% Undervikt

Penningmarknad 12,5% Övervikt

Obligationsmarknad 12,5% Undervikt

Aktier 65% Övervikt

Sverige 13% Neutral

Europa 21% Övervikt

USA 13% Neutral

Japan 5% Undervikt

Tillväxtmarknad 13% Neutral

Krediter 10% Neutral

Låg risk (Inv.grade) 2% Undervikt

Hög risk (High yield) 8% Övervikt
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Återhämtningen i Europa ligger efter flera av de övriga regionerna. En

förklaring återfinns i den problematiska inledningen av vaccineringen i

Europa. Nu har dock takten ökat och en mer normaliserad tillvaro talar för att

återhämtningen i Europa kommer att ta ytterligare fart. Den europeiska

konsumenten har välfyllda fickor efter nedstängningarna i samhället och det

finns ett uppdämt konsumtionsbehov. Vi väljer att höja vikten för europeiska

aktier mot bakgrund av detta, i kombination med en relativ värderingsrabatt

och ECB som fortsatt stimulerar ekonomin. Den väntade återhämtningen

kommer stötta alla typer av bolag men till stor del små och medelstora bolag

som många gånger inte är lika exporttunga utan är i större behov av

utvecklingen på sina hemmamarknader. Många av bolagen är dessutom

nischade och har stort fokus på sin kärnkompetens. När det gäller

småbolagens börsutveckling talar statistiken sitt tydliga språk: över tid

utklassar småbolagen sina större kusiner. Vi föreslår Swedbank Robur

Småbolag Europa, som är en aktivt förvaltad aktiefond, som huvudsakligen

placerar i små- och medelstora europeiska bolag

Hälsovårdssektorn har under det senaste året fått stor uppmärksamhet och

utmaningarna inom vården har varit och är fortfarande gigantiska.

Sjukvården har snabbt fått ställa om och vi har sett förändrade vårdmönster

till följd av risken för smittspridning vid fysisk närhet. Innovation inom sektorn

har länge varit i framkant med hjälp av digitalisering, och bara det senaste

året har det tagits stora kliv framåt när nya lösningar krävts. Vid sidan av

intensiv covid-vård har pandemin fört med sig ett växande uppdämt

vårdbehov, som i samband med att befolkningen blir vaccinerad ska tas om

hand. När hälsovården nu ska återgå till det nya normala finns en stor

vinsttillväxtpotential i hela sektorn när lager av vård- och personutrustning

återigen ska byggas upp. Vid sidan av pandemin förväntas de globala

hälsovårdskostnaderna öka med 3,9 procent årligen kommande år. Likt

övriga aktiemarknaden fick sektorns goda kursutveckling ett abrupt hack i

kurvan förra året och hamnade sedan lite i skymundan när investerarfokus

istället riktades mot pandemivinnare. Men vi ser återigen hälsovårdssektorn

som attraktiv, både ur ett närliggande och längre perspektiv, och lyfter därför

sektorn som tema i portföljen.

Källor: Swedbank, Macrobond Källor: Swedbank, Macrobond
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• Fortsatt optimism; återhämtning, vinsttillväxt 

och låga räntor stödjer

• Rädsla för annonseringar av minskade 

stimulanser och volatil inflation

• Utvecklats väldigt starkt och nu ser vi viss 

utmatningstendens 

• Minkar övervikten med 5 procentenheter 

• Uppgången i långräntor har avstannat

• Stark makrodata och tillfälligt högre inflation

• Fortsatt expansiv penningpolitik

• Tydlig undervikt men tar tillbaka 5 

procentenheter från aktier

• Allt dyrare värdering oavsett kreditbetyg

• Fortsatt riskaptit och jakt på avkastning

• ECB visar inga tecken på att trappa ner och 

konkursstatistik väntas plana ut

• Neutral vikt med tydligt fokus på High Yield

Allokering
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• Återhämningen har visat sig vara ännu starkare än många 

förutspått. Bolagen uppvisar stark efterfrågan och höga 

marginaler samtidigt som analytiker har legat efter kurvan. 

Sannolikt kommer överraskningseffekten gradvis att dämpas, 

även om normaliseringen mot det nya normala fortskrider.  

• Inflationsutvecklingen ser ut att kunna bli volatil i närtid samtidigt 

som den amerikanska centralbanken, Fed, närmar sig dagen då 

de kommer tillkännage minskade stimulanser. Högre volatilitet på 

aktiemarknaden i närtid ligger i korten.

• Det grundläggande för fortsatt optimism; återhämtning, 

vinsttillväxt och låga räntor, finns dock fortfarande kvar och det är 

för tidigt att blåsa av uppgången. Utvecklingen har varit väldigt 

stark och i kombination med att vi ser viss utmattningstendens 

lättar vi lite på vår övervikt. 
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Aktiemarknadens utveckling har sedan pandemin 

bröt ut varit exceptionell. En dopad idrottare kan 

överprestera tills dess att skandalen briserar, då är 

det över och avstängningen ett faktum. För 

aktiemarknadens del är det ingen diskussion om att 

marknaden är dopad eller inte, det är den. 

Skillnaden mot idrottaren är att marknaden kan 

fortsätta överprestera trots att dopningen är känd. 

De låga räntorna och de enorma penning- och 

finanspolitiska stimulanserna är kvar och intresset 

för aktiemarknaden är större än någonsin. Det 

skapar en miljö där aktiemarknaden har goda 

förutsättningar att fortsätta upp. 

Den globala ekonomiska återhämtningen visar sig 

vara ännu starkare än redan uppreviderade 

prognoser. Detsamma gäller bolagens vinst- och 

lönsamhetsutveckling. Ekonomer och analytiker har 

uppenbarligen legat efter kurvan samtidigt som 

investerare har dragit iväg väl långt kan det tyckas 

givet att pandemin är långt ifrån över. Att hjulen 

snurrar för fullt för industrin vittnar inte minst den 

komponentbrist som blivit allt tydligare på slutet om. 

Efterfrågan är stark och vissa bolag tvingas stänga 

delar av produktionen tillfälligt som ett resultat av 

komponentbristen. I grund och botten är det ett 

styrketecken men klarar inte leverantörerna att 

hantera det på ett skyndsamt sätt kan det leda till 

bakslag i återhämtningen. 

De positiva makro- och vinstöverraskningarna har 

duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis 

börjar avta. Samtidigt är Fed tydliga med att de vill se 

verkliga bevis på att återhämtningen står sig stark 

innan det blir tal om minskade stimulanser. Den 

senaste tiden har den amerikanska ekonomin visat på 

nya styrketecken och det medför spekulation kring när 

Fed kan komma att ändra sin kommunikation. Även 

om politiken kommer att vara fortsatt expansiv ökar 

detta risken för turbulens på marknaderna. Det 

kommer sannolikt i den för aktiemarknaden normalt 

sett svagare sommarperioden. Med hög sannolikhet 

för volatil inflation, om än bara kortsiktigt, ser vi en 

uppenbar risk för en slagigare aktiemarknad de 

närmaste månaderna.   I en trestegsraket med start i november och slut i 

januari höjde vi aktievikten med fem procentenheter 

per månad. Det innebar att vi sedan januari haft en 

övervikt med 15 procentenheter. 

Årets inledande fyra månader har varit en smakstart 

för denna allokering och vi väljer nu att lätta av lite 

av övervikten. Vi minskar den med 5 procentenheter. 

Vi går in i en period som ofta präglas av lite mer 

turbulens samtidigt som vi precis håller på att avsluta 

en rapportperiod som i grunden har varit stark utan 

att för den delen givit ny ammunition till uppgången. 

De fundamentala stöden för aktiemarknaden består 

och därav behåller vi övervikt, om än i en något 

mindre omfattning.

Värdering P/E 

Ränta och förväntad direktavkastning (Sverige)

Källor: Swedbank, Factset

Källor: Swedbank, Factset
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• De finansiella marknaderna satte kaffet i halsen när långräntorna 

steg snabbt i februari. Bidens stimulanser stärkte inflations-

förväntningarna och ”reflation” blev årets modeord, det vill säga 

att kickstarta ekonomin med statliga investeringar.

• Utvecklingen tappade fart framåt våren och marknaden har nu en 

mer sansad bild av framtiden. Till sommaren väntas Fed 

tillkännage att en nedtrappning i stimulanser kommer inledas i 

december månad, klart tidigare än ECB som har ett tuffare 

konjunkturellt utgångsläge. 

• Vi går en tid med volatil inflation till mötes, och dörren till 

Riksbankens räntesänkningsrum har blivit lite av en svängdörr. Vi 

behåller en fortsatt kraftig undervikt inom tillgångsklassen för att 

söka avkastning inom aktier. 
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Inledningen av året har präglats av en oro för 

stigande inflation och långräntor, åtminstone på de 

finansiella marknaderna. Federal Reserve har dock 

betraktat händelseutvecklingen med tillbakalutat 

lugn och konstaterat att prognoser och marknads-

reaktioner inte kommer ändra den kurs de satt ut. 

De konstaterar att det är alldeles för tidigt och 

riskfyllt att rycka undan mattan och dra ner på 

stimulanserna, även om Bank of Canada som första 

bank på de utvecklade marknaderna gjorde just 

detta. Fed har justerat upp sina prognoser för BNP-

tillväxt kraftigt, men väntas först till sommaren att 

tillkännage en nedtrappning av stimulanser framåt 

årsskiftet, då de vill basera sina beslut på riktig data. 

Samtidigt väntas ECB bibehålla sina pandemi-

relaterade stimulanser en bra bit in på 2022, då 

europeisk konjunktur och vaccinering hamnat på 

efterkälken. President Lagarde var noga med att 

poängtera att ”tapering” inte ens har diskuterats.

Även på hemmaplan väntas penningpolitiken vara 

ytterst stöttande, och det senaste penningpolitiska 

mötet den 27 april bjöd på få överraskningar. Vi 

kommer att få se en fortsatt mycket expansiv 

Riksbank med nollränta under hela prognosperioden 

och framtunga tillgångsköp, det vill säga större 

fast förankrad kring noll och terminsmarknaden 

prisar till och med in en marginell sannolikhet för en 

räntesänkning under året. Givet den senaste tidens 

förbättring i omvärldskonjunktur har Riksbankens 

duvor dock svängt en aning, och utökade 

tillgångsköp skulle istället kunna vara en alternativ 

väg framåt. Även om inflationen kan falla tillbaka 

framåt sommaren lever vi i en tid med kraftig 

konjunkturåterhämtning och enorma stimulanser på 

den andra sidan Atlanten. Inflationsförväntningarna 

på ett par års sikt är stabila och så småningom 

kommer den krypa upp mer varaktigt. Vi behåller 

den något större undervikten i obligationer med lång 

löptid som vi initierade i vår senaste strategi, då 

dessa drabbas hårdast vid en ränteuppgång. Med 

det sagt ska man som investerare inte förvänta sig 

någon avkastning i penningmarknaden, som i det 

närmaste är att betrakta som en kassaposition.

Stabila inflationsförväntningar

Ränteuppgången har tagit en paus

Källor: Swedbank, Macrobond

Källor: Swedbank, Macrobond

stödköp i Q3 än i Q4. Inflationen kommer att vara 

volatil på grund av tillfälliga energirelaterade 

uppgångar och baseffekter, det vill säga att 

prisuppgången mäts mot ett mycket svagt utfall ett år 

tidigare. Inflationstrycket är fortsatt lågt och de 

stigande producentpriserna har ännu inte spillt över till 

konsumentledet i en tid då nya svårmätta 

konsumtionsmönster har uppstått.

Vi bibehåller en kraftig undervikt inom tillgångsslaget 

räntor till förmån för aktiemarknaden. Våra 

prognoser pekar på marginellt högre stats-

obligationsräntor vid årets slut, cirka 15 baspunkter 

utmed hela kurvan. Samtidigt är den korta räntan



© Swedbank 10

• I den starka konjunkturåterhämtningen som kännetecknat 

inledningen av 2021 har utvecklingen för High Yield utklassat 

Investment Grade. Investerare går allt längre ut på riskskalan för 

att hitta avkastning då centralbankerna envist håller den korta 

räntan förankrad kring noll och fortsätter stimulera.

• Kreditrallyt har lett till höga värderingar inom företagsobligationer 

med kreditspreadar på historiskt låga nivåer inom nära på 

samtliga kreditbetyg. Vi ser inget utrymme för ytterligare 

kapitalvinster utan förväntar oss en mer sidledes utveckling.

• Vi bibehåller en neutral vikt med tydligt fokus på High Yield. ECB 

stöttar återhämtningen villkorslöst och väntas så göra betydligt 

längre än sin amerikanska motsvarighet, därtill har bolagen 

passat på att finansiera sig till mycket låga kostnader.
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Inledningen av 2021 har kännetecknats av idel 

positiva nyheter kring vinster, vaccinering och 

återhämtning. Såväl börs som kreditmarknad har stigit 

tämligen kraftigt till nivåer som tidigare betraktats som 

överköpta, men som i dagsläget känns förhållandevis 

rimliga givet centralbankernas massiva stöd. Under 

förra året satt Investment Grade (IG), det vill säga 

bolag med högt kreditbetyg, i förarsätet medan lägre 

rankade High Yield (HY) åkte snålskjuts i baksätet. 

Såväl investerare som centralbanker föredrog IG men 

ju längre återhämtningen fortskred desto mer 

sammanpressade blev kreditspreadarna, det vill säga 

den avkastning som överstiger en statsobligation med 

samma löptid. Ju lägre kreditspread desto högre 

obligationspris. 

I jakten på avkastning pressades investerare allt 

längre ut på riskskalan och hittills i år har HY klart 

överpresterat. Utvecklingen inom IG är negativ i USA, 

i stor utsträckning beroende på stigande långräntor, 

och tämligen sidledes i Europa. Om man tittar på 

enskilda sektorers kreditspreadar realtivt sitt eget 

historiska snitt så är föga förvånande industrisektorn 

nummer ett den på listan. Längst ner, det vill säga 

med historiskt stora spreadar, hittar vi energisektorn.

Volatila kreditspreadar inom IG, stadigt för HY (%)

Källor: Swedbank, Macrobond

Antalet konkurser verkar ha planat ut under senare tid 

och den inprisade risken för dessa i marknaden har 

återgått till normala nivåer samtidigt som 

återhämtningen är stadig. Vi är dock väl medvetna om 

att marknaden för närvarande prisar in en väldigt 

positiv framtidssyn. Framtida bakslag kommer 

tveklöst att drabba HY allra hårdast och vi står då 

redo att agera. Men till dess är det ”business as 

unusual”. Vi bibehåller en neutral vikt inom 

tillgångsklassen, med en tydlig tilt mot High Yield och 

Europa. Den neutrala vikten är som tidigare åt det 

svagare hållet.

De korta räntorna är fast förankrade kring noll i både 

USA och Europa, men de långa räntorna har stigit 

klart mer i det förstnämnda. Våra prognoser pekar på 

en fortsatt uppgång till cirka 2,0 procent i den tioåriga 

statsobligationen vid årets slut samtidigt som den 

tyska väntas stå marginellt högre.

De amerikanska tillgångsköpen väntas trappas ner 

kring årsskiftet, även om det återstår för Fed att våga 

tala om ”tapering” under något av sommarmötena. 

Samtidigt väntas de fortsätta i Europa, även om BNP 

för april överraskade något positivt. Under våren 

ökades takten i det befintliga stödköpsprogrammet på 

1 800 miljarder euro och vi förväntar oss att de 

månatliga obligationsköpen inom kort kommer att 

överstiga 100 miljarder euro månatligen.

Utveckling Bloomberg Barclays kreditindex

Källor: Swedbank, Macrobond
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• Hälsovårdssektorn har det senaste året fått maximal 

uppmärksamhet. Utmaningarna har varit och är fortfarande 

gigantiska, och sektorns betydelse är större än någonsin. 

• Sektorn gynnas av ett uppdämt vårdbehov och en 

acklimatisering till nya vårdmönster samt globala hälsotrender. 

Dessutom driver demografiska förändringar och utvecklings-

ländernas växande ekonomier fortsatta investeringar och 

tillväxt. 

• Vi bedömer hälsovårdssektorn som attraktiv med 

förutsättningar att på nytt fånga investerarnas intresse. Vi 

återupptar sektorn som tema i portföljen. 
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I sviterna av pandemin har sjukvården snabbt fått 

ställa om. Vi har sett förändrade vårdmönster och 

arbetssätt när personal och patienter inte kunnat vara 

fysiskt nära på grund av risken för smittspridning. 

Innovation inom sjukvården har länge varit i framkant 

och med hjälp av digitalisering tagit stora kliv framåt, 

speciellt det senaste året. Men för att skapa en 

modern och effektiv vård som möter både rådande 

och kommande behov krävs ytterligare 

transformation. Vid sidan av intensiv covid-vård har 

pandemin samtidigt fört med sig ett växande uppdämt 

vårdbehov av icke-akutvård, som i samband med att 

befolkningen blir vaccinerade ska tas om hand igen 

på ett optimalt sätt. Bortom denna närliggande 

utmaning har vi i det längre perspektivet en förändring 

i demografin med en större andel äldre människor i 

befolkningspyramiden och en ökning av 

livsstilsrelaterade sjukdomar. Samtidigt växer 

ekonomierna i tillväxtländerna och bidrar till en ökad 

efterfrågan på både befintliga och nya vårdrelaterade 

produkter och tjänster. 

De störningar i hälsovårdens ekosystem och 

omprioriteringar i leveranskedjorna som pandemin 

föranledde återgår nu till det nya normala. Även den 

växande vårdskulden ska som sagt tas om hand. 

Därför ser vi stor vinsttillväxtpotential i hela sektorn, 

men framför allt för de bolag som på grund av 

pandemin sett efterfrågan på sina produkter och 

tjänster krympa. Försäljningen bedöms nu ta 

ordentlig fart när lager av vård- och personutrustning 

återigen ska byggas upp, och möjligen utökas, för en 

ny normal daglig verksamhet. 

Det är främst på marknader i den utvecklade delen 

av världen med USA och Europa som draglok som 

hälsovårdssektorn är stor, men den växer i 

tillväxtländerna i samband med att ekonomierna 

växer. I det globala MSCI World All Countries-index 

står hälsovårdssektorn för drygt 11 procent, endast 

IT, finans och sällanköpsvaror har en tyngre 

indexvikt. I kontrast till motsvarande index för 

Tillväxtmarknader där sektorn endast står för 4,5 

procent. Inom sektorn står läkemedelsbolagen för 

cirka 38 procent av marknaden globalt. 

Globala sektorvikter

(MSCI World All Countries)

Global hälsovårdssektor, sektorvikter

(MSCI World All Countries)
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Sektorn är en av de största och snabbast växande i 

världen. Globala hälsovårdskostnader förväntas öka 

med 3,9 procent årligen mellan 2020-2024, vilket är 

betydligt snabbare än 2,8 procent för perioden 2015-

2019. Under 2020 var dessa kostnader 10,4 procent 

av global BNP. 2018 var första gången under fem år 

som globala hälsovårdskostnader inte växte 

snabbare än BNP. Den rika delen av världen svarar 

för majoriteten av dessa utgifter, vilka förväntas 

fortsätta vara ojämnt fördelade. En återgång till det 

nya normala med fysiska och psykiska 

efterverkningar, globala hälsovårdstrender, den 

demografiska utvecklingen och ökande kostnader för 

hälsovård driver fortsatta investeringar och tillväxt i 

sektorn. Även stora politiska reformer inom 

hälsovård står på agendan i USA, vilket självfallet 

bidrar med optimism. 

I samband med pandemiutbrottet lyfte vi i mars förra 

året hälsovårdssektorn som tema, både ur ett 

långsiktigt strukturellt tillväxtperspektiv men även 

med förhoppningen om att hitta bolag med effektiva 

produkter för pandemin i närtid. Den strukturella 

delen är självfallet lika aktuell, men vi ser nu även ett 

mer stabilt case i sektorns återhämtning. Detta gör 

att vi återigen bedömer sektorn som attraktiv för en 

temaexponering i portföljen. 

För exponering mot den globala hälsovårdssektorn 

rekommenderar vi aktiefonden Swedbank Robur 

Healthcare och som externt alternativ JPM Global 

Health Care.

Läs mer under Produkt- och affärsförslag.

Likt övriga aktiemarknaden fick sektorns goda 

kursutveckling ett abrupt hack i kurvan förra året. 

Efter en period med fin relativavkastning förra våren 

hamnade hälsovårdsaktierna lite i skymundan på 

den globala aktiemarknaden när investerare 

fokuserade på pandemivinnare och mer 

konjunkturkänsliga bolag. Kursutvecklingen har dock 

skiljt sig inom sektorn. Tidigare har aktier inom 

tjänster, utrustning och bioteknik haft en fin 

utveckling, medan traditionella läkemedelsaktier haft 

en mer måttlig uppgång. Men sedan pandemin 

utbröt har även de aktier som sällat sig till vaccin-

utvecklingen utvecklats väl. De bolag som tappat 

försäljning av materiel för icke-akutvård har i många 

fall haft, eller utvecklat, mer än ett ben att stå på som 

delvis kompenserat för uteblivna intäkter.  

Stark börsutveckling det senaste året

Källor: Swedbank, Macrobond
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Sverige drar onekligen nytta 

av att omvärldsekonomin 

står på en fastare grund. 

Men efter en exceptionell 

börsutveckling under årets 

första månader anser vi att 

detta till viss del avspeglar 

sig i kurserna. Vi tar ett steg 

tillbaka, säkrar lite vinster 

och sänker allokeringen till 

neutral från övervikt. 

Vi höjer Europa till övervikt. 

Efter en problematisk 

inledning av vaccineringen 

har den nu fått upp farten, 

vilket talar för en ekonomisk 

återhämtning. Med en hög 

exponering mot 

konjunkturcykeln och ett 

relativt värderingsstöd ser 

regionen attraktiv ut.   

Amerikansk ekonomi 

utvecklas bättre än 

omvärlden. Vi ser samtidigt 

att detta kan gynna andra, 

mer konjunkturkänsliga, 

marknader relativt mer.  

Amerikansk aktiemarknad 

är förhållandevis defensiv. 

Vi behåller en neutral taktisk 

rekommendation i USA. 

Den japanska ekonomin  

har fortsatt att stabiliseras 

under vinter och vår, i 

spåren av högre global 

aktivitet. Den övertygar 

samtidigt mindre än övriga 

regioner. Vi föredrar andra 

konjunkturkänsliga 

marknader och behåller en  

undervikt i Japan.

Tillväxtmarknader gynnas i 

en global omgivning, med 

hög handelsaktivitet och 

efterfrågan på många av 

tillväxtländernas viktiga 

exportvaror. Vi ser samtidigt 

en del mindre positiva 

tecken, bland annat i Kina. 

Vi rekommenderar fortsatt 

en neutral vikt. 
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• Med en hög andel konjunkturkänsliga och högkvalitativa bolag 

befinner sig Sverige i förarsätet när det kommer till den 

ekonomiska återhämtningen. Balansen med motståndskraftiga 

banker och intressanta teknologibolag skapar en fördelaktig 

sektorkomposition relativt många andra marknader.   

• Sverige har presterat i topp relativt andra regioner och vi 

bedömer att de optimistiska utsikterna nu delvis är reflekterade 

i kurserna. Risken har ökat att Stockholmsbörsen i ett kortare 

perspektiv behöver ta en andhämtningspaus, men att de 

grundläggande förutsättningarna ger medvind på sikt.  

• Efter en exceptionell start på året tar vi nu ett steg tillbaka och 

justerar ned tidigare övervikt till en neutral allokering. 
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Stockholmsbörsen har under inledningen av året 

varit en klar och lysande stjärna. Utvecklingen är 

hittills bland de bästa i klassen och det har bjudits på 

nya toppnivåer. Industribolagen har tydligt agerat 

draglok men på senare tid har uppgången varit 

bredare och över flera sektorer. Positiva 

estimatrevideringar, låga räntor och rekord i 

omvärldsstimulanser har varit en gynnsam miljö för 

risktillgångar och inte minst Sverige. 

Trots klart starka utfall för bolagsrapporterna har det 

varit relativt svaga kursreaktioner, bland annat hos 

de större industribolagen. Även om rapportperioden 

gav de underliggande signaler vi efterfrågat, 

implicerar det att förväntansbilden till viss del redan 

återspeglas i kurserna. Den industriella 

återhämtningen pågår för fullt och har under det 

första kvartalet varit kraftfull, men det har även den 

generella kursutvecklingen varit.

Med en optimistisk vy för en fortsatt allmän 

ekonomisk återhämtning under 2021, ljusa 

vinstutsikter, drivet av vaccin och stimulanser, anser 

vi att det finns goda möjligheter för att Sverige på 

sikt behåller trenden och investerarintresset intakt. 

Men efter en exceptionell börsstart på året och 

underliggande indikatorer som ger en överpositiv 

bild, ökar risken för att Stockholmsbörsen nu går in i 

en lugnare period.

Vi ser tydliga tecken på att omvärldsoptimismen 

präglar marknadsutvecklingen. I perioder av generell 

ekonomisk tillväxt har Sverige, via 

industriexponeringen, en tydlig fördel relativt många 

andra marknader. Tillsammans med en 

motståndskraftig banksektor och inslag av teknologi 

erbjuds investeraren en attraktiv indexkomposition. 

De generellt positiva estimatrevideringarna är 

uppmuntrande och bekräftar rimligheten i 

vinstestimaten för helåret 

Synen på Sverige försvagas strukturellt om den 

ekonomiska återhämtningen inte realiseras i form av 

ökad omsättning och orderingång hos de 

konjunkturkänsliga bolagen. Den starkare kronan, 

stigande råvarupriser, brist på insatsvaror samt 

leverantörsproblem kan även komma att bli en 

hämmande faktor i utvecklingen

Värderingsmässigt handlas Sverige fortsatt till en 

tydlig premie jämfört med ett historiskt snitt och har 

den senaste tiden stigit relativt Europa som helhet. 

Att värderingen generellt sett är hög anser vi dock 

inte är något större bekymmer ännu, då bolagens 

vinsttillväxt ter sig rimlig. Men risken har ökat att 

värderingen behöver växas in under en period. 

Risken för en kortsiktig rekyl skall givetvis inte 

underskattas och i sådana perioder är det en 

uppenbar risk att Sverige kan komma att utvecklas 

sämre än andra marknader, inte minst givet den 

mycket starka börsutvecklingen. Vi väljer därför att 

göra en taktisk reträtt och sänker övervikten till 

neutral 

Framåtblickande P/E tal (konsensus)

Sverige OMXS index och vinstförväntningar (konsensus)

Källor: Swedbank, Factset

Källor: Swedbank, Factset
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• Europeiska börser har under året haft en god utveckling tack 

vare sin höga andel av värde- och cykliska bolag. 

• Den goda utvecklingen bedömer vi kan fortsätta i spåren av att 

Europa ligger efter i andelen vaccinerade. Utvecklingen går 

dock i rätt riktning för allt fler länder och återhämtningen väntas 

ta ytterligare fart. Samtidigt fortsätter ECB stimulera och vi ser 

ett stort konsumtionsutrymme hos den europeiska 

konsumenten. Tillsammans med den relativt sett lägre 

börsvärderingen ger det stöd framöver.

• Vi höjer Europa till en övervikt. 
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De europeiska börserna har sammantaget under året 

lyckats hålla jämna steg med de amerikanska, även 

om de inte hängt med den svenska börsen. Efter att 

ha släpat efter andra börser de senaste åren finns det 

nu en hel del som talar för europeiska aktier 

framöver. Från att ha varit sena med att få igång 

vaccinationer mot covid-19 så ser vaccineringen nu 

ut att ta fart i allt fler europeiska länder. Det bör 

resultera i en allt större  normalisering av de 

europeiska ekonomierna, vilket i sin tur pekar i 

riktningen att en hel del av den starka återhämtning 

som setts i bland annat USA, nu kan komma att ske i 

Europa. Det återspeglar sig också i analytikernas 

vinstprognoser som justerats upp kontinuerligt.

Även hos makroekonomerna har Europas

motståndskraft generellt överraskat positivt och

tillväxtprognoserna har justerats upp efter hand. En

viktig faktor som väntas ge extra skjuts till

återhämtningen är det stora finansiella sparandet

som den europeiska konsumenten har genomfört

under pandemin. Förra sommaren var den

europeiska konsumenten ivrig att spendera när

restriktionerna väl släppte, vilket väntas vara fallet

även denna gång när ekonomierna öppnar upp.

Den europeiska börssammansättningen med en hel 

del bank och cyklisk exponering hade det tufft förra 

året, men väntas kunna gynnas nu när den 

konjunkturella förbättringen fortgår. Att Europa ligger 

senare i återhämtningsfasen återspeglas också i 

ECB:s kommunikation. Den gör gällande att ECB:s 

stimulanser på intet sätt är i närheten av att dras 

tillbaka eller minskas, utan snarare att mycket 

återstår innan det kan komma att bli aktuellt. Det 

skiljer sig från bland annat Federal Reserve och till 

exempel Bank of Canada som nyligen började att 

strama åt sin penningpolitik. Även detta faktum är 

något som på marginalen talar för en positiv syn på 

europeisk aktiemarknad, även om ECB:s 

stimulanser inte riktar sig mot tillväxt i samma 

utsträckning som till exempel Federal Reserves. 

Vi väljer att höja den europeiska aktievikten mot 

bakgrund av fortsatt stigande vaccinationsgrad, 

konjunkturella förbättringar och givet den attraktiva 

börssammansättningen. Konsumenter med fyllda 

fickor, ECB som fortsätter ge stöd och en attraktiv 

relativ värdering kontra såväl den svenska som 

amerikanska börsen är ytterligare positiva faktorer. 

Värderingsgapet är inte något vi ser kommer att 

stängas men vi förväntar en minskning i takt med att 

investerare letar aktier som inte hängt med den 

allmänna börsutvecklingen. Samtidigt målar vi upp 

ett scenario med ett väldigt optimistiskt 

investerarkollektiv som tagit ut mycket positivt i 

förskott, varför vi under den kommande perioden ser 

risk för en betydligt mer volatil börs. Om så skulle 

ske bör en lägre europeisk värdering kunna agera 

liten kudde och delvis dämpa storleken på fallet. 
Europa, hushållens insättningar

Framåtblickande P/E-tal

Källor: Swedbank, Macrobond

Källor: Swedbank, Macrobond
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• Inte för varmt, och inte för kallt. Det är en rimlig sammanfattning 

av amerikansk ekonomi för stunden. Mycket pekar mot fortsatt 

bättre amerikansk ekonomisk aktivitet än i omvärlden i närtid. 

Men obalanserna har inte minskat och måste på sikt hanteras. 

• Vinstutvecklingen övertygar åter under det första kvartalet; 

prognoserna har successivt och kraftigt fått höjas, men har 

ändå överträffats med marginal. En möjlig bolagsskattehöjning i 

år, eller nästa, skulle samtidigt ge ett tydligt hack i vinsterna. 

Värderingarna är oförändrat relativt höga. 

• Vi rekommenderar fortsatt en neutral portföljvikt i USA. 
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Amerikansk ekonomi har fortsatt att utvecklas väl 

under våren, bättre än flertalet andra ledande 

ekonomier. Den amerikanske konsumenten är på 

offensiven igen;  återhämtningen i detaljhandeln är 

mäktig och har alla förutsättningar att fortsätta. 

Vaccineringsprogrammet genomförs framgångsrikt 

och arbetsmarknaden normaliseras gradvis. Vi ser 

förutsättningar för fortsatt högre priser och 

långräntor, men knappast tillräckligt höga för att 

minska stimulanserna, i närtid.  

Amerikanska aktier har i början av året utvecklats 

något bättre än ett världsindex. Det innebär cirka 11 

procent plus i lokal valuta, ett par procent mer i 

kronor. Uppgången har omfattat flertalet sektorer 

och också en stor majoritet av enskilda aktier. 

Vi har sedan juli 2020 rekommenderat en neutral 

taktisk portföljvikt i USA. Amerikansk ekonomi 

utvecklas bättre än omvärlden, men vi ser också att 

detta kan gynna andra mer konjunkturkänsliga 

aktiemarknader relativt mer än den förhållandevis 

defensiva amerikanska marknaden. Vi behåller en 

neutral taktisk rekommendation i USA. 

Detaljhandel, förändring, jämförbara butiker, år-till-år

positiva prognoser. Efter en utdragen 

kursuppgång är en hel del av detta redan 

diskonterat, vilket har bidragit till avvaktande 

marknadsreaktioner. Vi räknar med fortsatt höjda 

vinstprognoser, från bolagen själva och från 

analytiker och investerare. Det bör, som vi ser 

det, bidra till fortsatt god riskaptit. 

”Guldlock-miljö” vill många hävda. Vi instämmer, 

men bara delvis, väl medvetna om obalanser och 

oroshärdar. Även om smittspridningen är bättre 

kontrollerad än under vintern, är den svår att 

prognosticera. Varuprisuppgången, som hittills 

mest har berört insatsvaror, kan säkert också nå 

konsumentledet och i förlängningen påverka 

viljan att stimulera. Vi ser fortsatt amerikanska 

aktier som relativt högt värderade, men också 

möjligheter i marknadssegment med betydligt 

lägre värdering. En eventuell bolagsskattehöjning 

är ett möjligt hot mot vinstutvecklingen. Det 

spekuleras också om en höjd kapitalvinstskatt; en 

sådan skulle kunna tidigarelägga 

vinsthemtagningar i aktier med fin kurshistorik. 

Slutligen ser vi fortsatt stora inslag av spekulativa 

överdrifter i marknaden; de riskerar att skapa 

åtminstone kortsiktigt större kursrörelser. 

Liksom i omvärlden har flödena in i lägre 

värderade aktier ökat jämförelsevis mycket. Det är 

en fortsättning på höstens rörelse ut ur 

amerikanska tillväxtaktier, många som också 

gynnades under pandemin. Sedan marknaden 

bottnade i slutet av mars ifjol är försprånget för 

tillväxtaktier fortfarande stort. Med fortsatt 

återhämtning, normaliserat konsumtionsmönster, 

och lite högre långräntor, ser vi förutsättningar för 

relativt större flöden in i lägre värderade aktier. 

USA, Tillväxt- respektive Värdeaktier, MSCI prisindex

Källor: Swedbank, Macrobond

Vinsttillväxten för amerikanska företag visar inga 

tecken på att avta och rapporterna för det första 

kvartalet har fortsatt trenden från andra halvan av 

förra året. Officiella prognoser har varit alldeles för 

försiktiga. Det gäller både försäljning och vinst. 

Vinstmarginalerna som har varit särskilt diskuterade 

på förhand, mot bakgrund av högre insatspriser, har 

överträffat nivåerna som gällde innan pandemin. 

Företagen har också fortsatt att lämna mestadels

Källor: Swedbank, Macrobond
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• Japansk ekonomi har stabiliserats under vinter och vår, i 

spåren av bättre global efterfrågan. Centralbanken har fått 

höja sin tillväxtprognos. Konsumentpristrycket är trots det, till 

skillnad från i omvärlden, obefintligt.  

• Japanska företag får nu fin draghjälp av högre global aktivitet 

och ökad efterfrågan på till exempel bilar, elektroniska 

komponenter, och robotteknik. Japanska aktievärderingar har 

samtidigt tappat en del i attraktivitet. Vi bedömer att de speglar 

rätt mycket av återhämtningen. 

• Vi ser i närtid bättre möjligheter på andra konjunkturkänsliga 

aktiemarknader och rekommenderar fortsatt en undervikt i 

Japan.
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Utöver inhemska och internationella, delvis 

pandemirelaterade ekonomiska risker, ser vi en del 

utmaningar för japanska bolags lönsamhet i närtid. 

Högre internationell försäljning, bland annat av 

verkstadsprodukter, bilar och elektroniska 

komponenter, innebär bättre vinstutsikter för 

japanska bolag. Men lyftet sker från låga nivåer efter 

lång tids svag utveckling. Vinstprognoserna utmärker 

sig inte gentemot andra marknader. 

Leverantörsproblem och flaskhalsar har också drivit 

upp globala producentpriser. Det träffar i hög 

utsträckning också japanska bolag. Beroendet av allt 

från halvledare till stål och metaller är stort. De 

senare innefattar också en del mer sällsynta, med ett 

fåtal leverantörer. Flera av dessa metaller är en vital 

del i bland annat elektronikproduktionen. Det blir av 

stort intresse att se hur bolagen har hanterat 

utmaningarna i leverantörsledet och vilken påverkan 

det har eller kan komma att få på  vinstmarginalerna.  

Sedan årets början är avkastningen på den japanska 

aktiemarknaden, i lokal valuta och i kronor, lägre än 

ett världsindex. Efter en jämförelsevis fin start på 

året, delvis en reaktion på bättre globala 

konjunktursignaler och inflationsförväntningar, har 

kursutvecklingen stagnerat. I linje med globala 

motsvarigheter har lägre värderade aktier i början på 

året hämtat in lite av en lång tids underavkastning. 

Japanska bankaktier har haft en jämförelsevis fin 

utveckling, vilket också speglar det  globala 

mönstret. Sedan globala aktier bottnade i slutet av 

mars förra året är Tokyobörsens underavkastning

Vi har sedan juli ifjol rekommenderat en undervikt i 

japanska aktier. Även om vi ser att ekonomi och 

aktiemarknad kan få fortsatt draghjälp av 

utvecklingen i omvärlden, saknar vi ännu en 

inhemsk katalysator som skulle kunna driva flödena 

in till den japanska börsen. Värderingsrabatten i 

Japan har också krympt och utgör inte samma 

investeringsargument som tidigare. Vi behåller en 

rekommenderad undervikt i Japan.

MSCI prisindex, lokal valuta

I spåren av global återhämtning har japansk 

ekonomi  under tidig vår fortsatt att göra framsteg 

även om det sker från låga nivåer. Förbättringen 

överraskar därför mer än i omvärlden. Den 

japanska centralbanken har fått justera upp sina 

tillväxtantaganden, men en minskning av de 

gigantiska stimulanserna ter sig ändå avlägsen; 

det japanska pristrycket i konsumentledet är, till 

skillnad från i omvärlden, obefintligt och 

centralbankens inflationsmål är avlägset. Många 

av utmaningarna i Japan är strukturella. De har en 

lång historik och härrör från efterdyningarna av 

den finansiella implosionen i början av 1990-talet. 

Japan, KPI (rensat för mat och energi), förändring, år-till-år 

Vi har tidigare kommenterat det positiva sambandet 

mellan Tokyobörsen och långa marknadsräntor. 

Förhoppningarna om högre långräntor måste i närtid 

främst knytas till den internationella räntemarknaden.

Källor: Swedbank, Macrobond

mot ett världsindex markant. Det är en fortsättning på

trenden under perioden efter den globala finansiella 

krisen 2008. Undantaget är en period under ett par år 

från 2013, då premiärminister Shinzo Abe påbörjade 

ett ambitiöst stimulans- och reformprogram. Vi ser få 

tecken på en liknande nystart i närtid.

Källor: Swedbank, Macrobond
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• Den globala miljön är konstruktiv ur ett 

tillväxtmarknadsperspektiv. Hög aktivitet och efterfrågan på 

mycket av det som tillväxtmarknaderna producerar och 

exporterar, från råvaror till teknikkomponenter. 

• Samtidigt ser vi under vinter och vår en del varningssignaler, 

framförallt i Kina. Aktiviteten där är hög men avtagande, liksom 

stimulanserna. Ledande kinesiska bolag är utsatta för ökad 

regleringsambition. Kreditmarknaden visar tecken på obalans.

• Vi minskade vår taktiska rekommendation på Tillväxtmarknader 

i april, från en tidigare övervikt. Vi ser fortsatt blandade 

förutsättningar och behåller en neutral rekommendation.
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Vi ser blandade förutsättningar på 

tillväxtmarknaderna i närtid. Sedan förra sommaren 

har ekonomierna och aktiemarknaderna där fått fin 

draghjälp av global stimulansdriven återhämtning. 

Mycket av den externa miljön är fortsatt konstruktiv 

och globala handelsvolymer är på alla tiders högsta 

nivåer. Efterfrågan och prisbild på många av 

tillväxtländernas viktiga exportvaror, inklusive 

råvaror och halvledare, är hög. 

Aktiviteten, framförallt i Kina, visar ändå en del 

tecken på att plana ut. Efter en snabb vändning förra 

året visar myndigheterna lite lägre vilja att stimulera 

ekonomin. Tydliga obalanser på den kinesiska 

kreditmarknaden kan säkert bidra till detta. Lägre 

aktivitet i Kina påverkar negativt konsumtionen av 

tillväxtmarknadsländernas exportprodukter. 

Vi minskade vår taktiska rekommendation på 

Tillväxtmarknader till neutral i april, från en övervikt 

sedan förra hösten. Vi ser fortsatt att den globala 

miljön är konstruktiv, men också att det i närtid finns 

en del frågetecken, bland annat kring utvecklingen i 

Kina. Vi bedömer att värderingarna är jämförelsevis 

attraktiva och rekommenderar en fortsatt neutral vikt.

Ledande indikatorer, överraskning (Citi)

Sydkorea, industriproduktion och export

Smittspridningen ökar också i flera länder, Indien 

framförallt. Vaccineringsprogrammen har inte varit helt 

framgångsrika och förnyade nedstängningar har krävts. 

Bräckliga finanser minskar många länders förmåga att 

driva stimulanspolitik i samma utsträckning som i 

utvecklade ekonomier. Allt detta bidrar till att ledande 

indikatorer på tillväxtmarknaderna överraskar lite 

mindre positivt än i utvecklade ekonomier. 

Riskbilden är rätt intakt under våren, men geopolitiskt 

har läget skärpts. Det berör merparten av det 

sydkinesiska havet, och Kinas relation med  

västvärlden. 

Efter en fin start under januari och februari har 

tillväxtländernas aktiemarknader tappat lite, relativt 

utvecklade marknader. Det är framförallt den kinesiska 

marknaden som tynger en del, en fortsättning på 

avmattningen där under höst och vinter. Det bidrar till 

att regionen som helhet i år har avkastat lite sämre än 

utvecklade marknader, men ändå plus drygt 7 procent 

för en svensk placerare. Många av regionens valutor, 

den kinesiska däribland, har stärkts en del mot kronan. 

De tekniktunga marknaderna i Korea och Taiwan var 

under  hösten stora positiva bidragsgivare. 

Avkastningen är fin också i år, framförallt i Taiwan. 

Global återhämtning, bland annat för bilindustrin, har 

skapat flaskhalsar och brist på bland annat halvledare. 

Det gynnar många av de asiatiska marknaderna, där 

majoriteten av den globala produktionen sker. 

Halvledarindustrin har historiskt genomgått kraftiga 

cykler. Ledtiderna är långa för att möta förändrad 

efterfrågan och när kapaciteten har kommit på plats 

har den ofta varit feldimensionerad. Nu höjs en del 

röster för att  bristen är mer strukturell. Det finns 

anledning att tvivla. Industrin har fått politiska 

dimensioner, då västvärlden ser riskerna med att 

ha merparten av sin halvledarförsörjning från en 

omtvistad del av världen. Incitamentspolitik 

kommer att bidra till ökad kapacitet, inte minst i 

USA. Men under tiden gynnas aktiviteten i Korea 

och Taiwan. Det är ofta också en bra barometer på 

global konjunkturutveckling. 

Källor: Swedbank, Macrobond

Källor: Swedbank, Macrobond
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En viktig del i Swedbanks Investeringsstrategi är att 

sammanfatta och förädla bankens syn på den 

underliggande konjunkturen och utvecklingen på de 

finansiella marknaderna till konkreta och hållbara 

affärsförslag. Vi överför vår taktiska allokering till ett 

produkterbjudande som återspeglar vår syn på respektive 

marknad. Samtliga fonder bland produktförslagen 

exkluderar investeringar i bolag som bryter mot 

internationella normer och konventioner om hållbarhet, 

samt bolag relaterade till kontroversiella vapen. Samtliga 

fondbolag bakom produktförslagen har signerat FN:s 

principer för ansvarsfulla investeringar och antagit en 

klimatpolicy. 

För dig som inte vill vara aktiv i enskilda produkter är Roburs basfonder ett bra alternativ. Som kund hittar du mer information på: 

www.swedbankrobur.se/fonder/fond-i-fond/ eller vänder dig direkt till din rådgivare. Som rådgivare i banken hittar du informationen på:  

https://swedbank.net/privat/spara-och-placera/produktutbud/fonder/swedbank-robur/vara-fonder/basportfoljer.html

Swedbank Robur Externa Indexnära

Sverige Sverigefond A Spiltan Aktiefond Stabil Access Edge Sverige A

Europa Europafond A AB SICAV I European Eq Ptf A A Access Edge Europa A

USA USA A BNPP US Growth CC Access Edge USA A

Japan Japanfond A Schroder ISF Jpn Opports A Acc Access Edge Japan A

Tillväxtmarknader Global Emerging Markets A JPM Emerging Mkts Opps A Access Edge Emerging Markets A

Hälsovård Healthcare A JPM Global Healthcare A (acc)

Swedbank Robur Externa

Kort duration (<1 år) Räntefond Kort A SPP Korträntefond

Lång duration (>1 år) Obligation Plus A SPP Obligationsfond

Swedbank Robur Externa

Krediter IG Corporate Bond Europe A Evli Corporate Bond B SEK

Krediter HY Corporate Bond Europe HY A Evli High Yield B SEK

Småbolag Småbolag Europa A Danske Invest Europe Small Cap A

Förnybar energi Transition Energy A

Bas 100, Bas 75, Bas 50, Bas 25

http://www.swedbankrobur.se/fonder/fond-i-fond/
https://swedbank.net/privat/spara-och-placera/produktutbud/fonder/swedbank-robur/vara-fonder/basportfoljer.html
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värdet på krediten minskar till följd av 

prisförändringar på till exempel räntor eller valutor, 

och likviditetsrisk. Vi har i vår analys av kreditfonder 

till Investeringsstrategin fokuserat särskilt på 

likviditetsrisken, det vill säga risken för att det i ett 

läge av marknadsoro kan bli svårt att avyttra 

fondernas obligationsinnehav. Antingen att 

innehaven måste säljas till ett lägre pris, eller i värsta 

fall inte alls, då det i oroliga tider kan bli brist på 

köpare i marknaden. För de fondkategorier där 

obligationer med lägre kreditbetyg är en större eller 

betydande del av fonderna är likviditetsrisken särskilt 

viktig att beakta. Detta dels eftersom 

kreditmarknaden som sådan är relativt ny och, 

jämfört med aktie- och räntemarknaden i övrigt, är 

mindre effektiv; och dels då obligationer med lägre 

kreditbetyg generellt har en högre volatilitet. 

När vi har valt ut kreditfonder för analys och 

bedömning har vi koncentrerat oss på fonder som 

har ett större geografiskt placeringsuniversum 

(kreditfonder som också har en möjlighet att köpa 

företagsobligationer utanför Sverige och Norden). Ett 

sådant bredare investeringsmandat ger tillgång till en 

större och bättre fungerande och mer likvid marknad. 

Samtidigt ger det möjlighet till en bättre diversifiering 

mellan olika sektorer. Sammantaget förbättrar det 

förutsättningarna för att klara perioder med ökad 

osäkerhet på marknaden. Avkastningsmöjligheterna 

i förhållande till den totala risken bör således, över 

tid, också vara bättre för dessa fonder.

Swedbank har högt ställda hållbarhetskrav på alla 

fonder i produktutbudet och hållbarhet är en 

integrerad del i den analys som ligger till grund för 

produktförslagen till Investeringsstrategin. Vi väljer i 

enlighet med detta bara fondbolag och fonder där 

hållbarhetsfrågor är en naturlig del av investerings-

processen. Kravet på ett aktivt hållbarhetsarbete 

gäller för såväl Swedbank Robur som för de externa 

fondbolagen. Som ett grundläggande krav måste alla 

fondbolag i utbudet ha signerat FN:s principer för 

ansvarsfulla investeringar (UN-PRI) och antagit en 

klimatpolicy. Därutöver ska alla fonder i utbudet helt 

avstå från investeringar i bolag som bryter mot 

internationella normer och konventioner om 

hållbarhet, samt bolag som producerar, distribuerar, 

underhåller samt utför service riktad mot 

kontroversiella vapen. Vidare kan Swedbank som 

bank och distributör ställa krav och på olika sätt 

påverka fondbolagen att förbättra hållbarhetsarbetet.

Investeringar i krediter och kreditfonder är förenat 

med ett antal risker, och i fondanalysen lägger vi stor 

vikt vid fondbolagets och förvaltarnas inställning till 

och hantering av risker generellt. Utöver kreditrisk, 

som relaterar till risken att den som emitterat 

obligationen inte kan fullfölja sina åtaganden, talar 

man också om marknadsrisk, vilket är risken att

Swedbanks fondanalytiker genomför en omfattande 

analys- och urvalsprocess där olika fonders 

framtidsutsikter bedöms och jämförs med andra 

liknande fonder inom samma kategori. I 

fondanalysen ingår bland annat att utvärdera 

förvaltarteam, organisation, investeringsprocess 

samt historisk avkastning, för att på så sätt bedöma 

förvaltarnas förmåga att generera en hög avkastning 

även i framtiden. Fonderna som utvärderas finns i 

olika regioner och kategorier och investerar i olika 

tillgångsklasser med varierande 

placeringsinriktningar. Samtliga steg i 

fondförvaltarnas investeringsprocess bedöms; allt 

ifrån investeringsfilosofi till hur portföljen 

konstrueras. Analysen omfattar också om, och i så 

fall i vilken utsträckning, förvaltaren de facto lyckats 

skapa mervärde i förvaltningen (i meningen en högre 

avkastning än marknaden) och även hur riskerna 

löpande hanteras i portföljen. En central aspekt i 

fondanalysen är även hur fondförvaltarna integrerar 

hållbarhet i sin investeringsprocess. Fondanalysens 

målsättning är att alla utvalda fonder, både interna 

och externa, ska uppfylla Swedbanks krav på 

hållbarhet.
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Swedbank Robur Räntefond Kort är en aktivt 

förvaltad räntefond och som placerar i svenska och 

utländska räntepapper med hög kreditvärdighet. 

Fonden vill främst hitta placeringar där kreditbetyget 

är lägst BBB- (så kallad Investment Grade) utifrån 

kreditratingföretaget Standard & Poor’s eller 

motsvarande kreditinstituts bedömning. Fonden 

placerar främst i penningmarknadsinstrument och 

obligationer utfärdade av svenska staten, svenska 

kommuner och landsting samt i svenska 

bostadsinstitut och svenska banker i svenska kronor. 

Räntepapper i utländsk valuta valutasäkras till 

svenska kronor. Placeringarna sker i räntepapper 

med kort löptid. Den genomsnittliga löptiden på 

fondens innehav (durationen) ska vara högst ett år, 

men ett enskilt innehav kan ha en löptid på högst 

fem år. Fonden följer Swedbank Roburs policy för 

ansvarsfulla investeringar.

SPP Korträntefond är en aktivt förvaltad räntefond 

som investerar i räntebärande värdepapper och 

penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska 

kronor, huvudsakligen utgivna av nordiska emitten-

ter. Den genomsnittliga räntebindningstiden, eller 

durationen, är på högst ett år och fonden investerar 

endast i värdepapper utgivna av emittenter som har 

hög kreditvärdighet, Investment Grade, och som 

uppvisar rating BBB- eller högre, enligt 

kreditratingföretaget Standard & Poor’s. Fondens 

förräntningstakt är +0,11 procent före avgifter (per 

210331). Förräntningstakten avser årsförräntning 

och visar avkastning i fonden vid oförändrade 

marknadsräntor.

Fonden har ett hållbarhetsfokus där man följer 

SPP:s standard för hållbara investeringar som bland 

annat innebär att man avstår från att investera i 

bolag som bryter mot internationella normer och kon-

ventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk 

brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och 

kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärn-

vapen). Även bolag vars omsättning till mer än 5 

procent kommer från produktion och/eller distribution 

av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, 

fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver 

exkluderas. 
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Swedbank Robur Obligation Plus (tidigare 

Swedbank Robur Obligationsfond) är en aktivt 

förvaltad obligationsfond som huvudsakligen 

placerar i svenska räntepapper såsom 

statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer 

och obligationer utgivna av kommuner och regioner 

samt statligt eller kommunalt ägda bolag. Fonden 

placerar i normalfallet även c:a 20 procent i 

företagsobligationsfonder med hög kreditvärdighet 

via Swedbank Roburs fonder. Övriga 

skuldförbindelser ska vid investeringstillfället som 

lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (Investment 

Grade) enligt kreditratingföretaget Standard & 

Poor’s. Fonden kan också investera i 

skuldförbindelser utan officiellt kreditvärderingsbetyg 

om fondens förvaltare bedömer att dessa har en 

likvärdig kreditkvalitet. Den genomsnittliga 

återstående löptiden på fondens innehav 

(durationen) ska vara mellan två och nio år. Fonden 

är ett alternativ för lite mer långsiktiga placeringar 

(tre år eller längre) för den som vill ha en aktiv 

ränteförvaltning och uppnå en högre avkastning än 

vad konto och korträntefonder erbjuder i dag. 

Fondens förräntningstakt är +0,10 procent efter 

avgifter (per 210331). Fonden följer Swedbank 

Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. 

SPP Obligationsfond är en aktivt förvaltad 

obligationsfond som placerar i räntebärande 

värdepapper och penningmarknadsinstrument 

utfärdade i svenska kronor. Fondens mål är att 

uppnå en avkastning överstigande genomsnittet för 

den svenska räntemarknaden. Fonden investerar 

bara i värdepapper med utgivare som har hög kredit-

värdighet, där BBB- är det lägsta 

kreditvärderingsbetyget (Investment Grade). 

Huvudsakligen utgörs fondinnehavet av 

företagsobligationer, men även i stats- och 

bostadsobligationer. Den genomsnittliga 

räntebindningstiden (durationen) på fondens innehav 

ska vara mellan två och sju år. Fonden är ett 

alternativ för mer långsiktiga placeringar (tre år eller 

längre) för den som vill ha en aktiv ränteförvaltning 

och uppnå en högre avkastning än vad konto och 

korträntefonder erbjuder i dag. Fonden har ett 

hållbarhetsfokus och avstår från att investera i bolag 

som bryter mot internationella normer och 

konventioner gällande till exempel mänskliga 

rättigheter eller kontroversiella vapen. Man avstår 

också från att investera i bolag där omsättningen till 

mer än 5 procent kommer från 

produktion/distribution av fossila bränslen eller 

vapen. Fondens förräntningstakt är +0,33 procent 

före avgifter (per 210331). 
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Swedbank Robur Corporate Bond Europe (tidigare 

Swedbank Robur Företagsobligationsfond) är en 

aktivt förvaltad räntefond som placerar i 

företagsobligationer och där mer än 50 procent av 

dessa ska vara utgivna av europeiska företag. 

Fondens övriga placeringar får göras i Europa såväl 

som globalt. Historiskt har placeringarna till drygt 80 

procent gjorts i företagsobligationer där kreditbetyget 

varit BBB- (Investment Grade) eller högre, men 

fonden kan även investera i företagsobligationer 

med en kreditrating som vid investeringstillfället som 

lägst uppgår till B-. Fonden har en aktiv 

investeringsstrategi med fokus på bolagsval, där 

analys av sektorer, regioner och teman är viktiga 

delar i strategin. Alla obligationer i utländsk valuta 

valutasäkras till svenska kronor. Den genomsnittliga 

återstående löptiden på fondens innehav 

(durationen) kommer att variera mellan noll och tio 

år. Fonden är ett alternativ för lite mer långsiktiga 

placeringar (tre år eller längre) för den som inte vill 

investera på aktiemarknaden, men som ändå vill ha 

möjlighet till högre avkastning än vad konto och 

traditionella räntefonder ger i dag. Fondens 

förräntningstakt är +0,88 procent efter avgifter (per 

210331). Fonden följer Swedbank Roburs policy för 

ansvarsfulla investeringar. 

Evli Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond 

som till övervägande del placerar i företags-

obligationer utgivna av europeiska företag och 

banker. Fonden investerar normalt 75 procent i 

obligationer med högre kreditbetyg (Investment 

Grade) och 25 procent i obligationer med lägre 

kreditbetyg (High Yield). Portföljens genomsnittliga 

kreditbetyg ska alltid vara minst vara BBB-. Högst 20 

procent av fondmedlen får placeras i obligationer 

som inte har något officiellt kreditbetyg. Utvärdering 

och hantering av risker generellt (och mer specifikt 

likviditetsrisker) är centralt i förvaltningen av fonden. 

Alla obligationer i utländsk valuta valutasäkras till 

svenska kronor. Fondens ränteplaceringar har 

normalt en genomsnittliga återstående löptid 

(duration) på mellan två och sex år. Fonden är ett 

alternativ för lite mer långsiktiga placeringar (tre år 

eller längre) för den som vill ha en aktiv 

ränteförvaltning men uppnå en högre avkastning än 

traditionella räntefonder erbjuder i dag. Fonden är 

väsentligt mycket känsligare för förändringar av den 

allmänna räntenivån och av prissättningen av 

kreditrisk generellt, jämfört med korträntefonder. 

Fondens förräntningstakt är +1,30 procent efter 

avgifter (per 210331).
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Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield

(tidigare Swedbank Robur Företagsobligationsfond 

High Yield) placerar huvudsakligen i 

företagsobligationer utgivna av europeiska företag. 

Fonden investerar till övervägande del (mer än 50 

procent) i obligationer med lägre kreditbetyg (High

Yield). Fonden har en aktiv investeringsstrategi med 

fokus på bolagsval. Analys av sektorer, regioner och 

teman är också viktiga delar i strategin. Alla 

obligationer i utländsk valuta valutasäkras normalt 

sett till svenska kronor. Den genomsnittliga 

återstående löptiden (durationen) på fondens 

innehav får uppgå till högst sex år. Fonden är ett 

alternativ för lite mer långsiktiga placeringar (tre år 

eller längre) för den som inte vill investera på 

aktiemarknaden, men som ändå vill ha möjlighet till 

en högre avkastning. Fondens förräntningstakt är 

+2,74 procent efter avgifter (per 210331). Fonden 

följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla 

investeringar. 

Evli High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som 

till övervägande del placerar i företagsobligationer 

utgivna av europeiska företag och banker. Fonden är 

inriktad på företagsobligationer med lägre kredit-

betyg (High Yield) och investerar främst i 

företagsobligationer utfärdade i euro. Portföljens 

genomsnittliga kreditbetyg kommer inte att överstiga 

BB+ vilket är gränsen för högre kreditbetyg 

(Investment Grade) enligt kreditratingföretaget 

Standard & Poor’s. Högst 20 procent av fondmedlen 

får placeras i obligationer som inte har något officiellt 

kreditbetyg. Utvärdering och hantering av risker 

generellt (och mer specifikt likviditetsrisker) är 

centralt i förvaltningen. Alla obligationer i utländsk 

valuta valutasäkras till svenska kronor. Fondens 

ränteplaceringar har normalt en genomsnittlig 

återstående löptid (duration) på mellan två och sex 

år. Fonden är ett alternativ för lite mer långsiktiga 

placeringar (tre år eller längre) för den som vill ha en 

aktiv ränteförvaltning men uppnå en högre 

avkastning än vad traditionella räntefonder erbjuder i 

dag. Fonden är väsentligt mycket känsligare än 

korträntefonder för förändringar av den allmänna 

räntenivån. Fondens placeringsinriktning innebär 

dessutom att en investering medför exponering mot 

en, inte oväsentlig, kreditrisk. Fondens 

förräntningstakt är +3,77 procent efter avgifter (per 

210331).
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Swedbank Robur Sverigefond placerar 

huvudsakligen i stora och medelstora svenska bolag 

i olika branscher. Upp till 10 procent av fondmedlen 

kan även placeras i övriga Norden. Fonden har en 

långsiktig placeringshorisont och en aktiv 

investeringsstrategi som, med utgångspunkt i 

fundamental analys, fokuserar på val av enskilda 

bolag som anses vara attraktivt värderade i 

förhållande till framtida intjäningspotential. 

Aktieinnehaven är dock spridda över olika branscher 

för att få en god diversifiering och antalet innehav 

uppgår till 70-90 stycken. Stor vikt läggs vid att lära 

känna bolagen och dess ledning för att på så vis 

förstå affärsmodellen. Fonden följer fondbolagets 

policy för ansvarsfulla investeringar och olika 

hållbarhetsaspekter, såsom miljö, sociala områden 

och bolagsstyrning, beaktas i fondens förvaltning.

Spiltan Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltad 

aktiefond som investerar i stora och medelstora 

företag på den svenska aktiemarknaden. Fonden har 

en tredelad struktur som består av kvalitetsbolag,  

som är noga utvalda utan särskild fokus på bransch 

eller storlek; investmentbolag och direktavkastande 

tillgångar. Ungefärlig fördelning i nämnd ordning är 

50 procent, 35 procent och 15 procent. Samtliga 

innehav väljs ut enligt Spiltan Fonders 

investeringsfilosofi som karaktäriseras av 

bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet. 

Aktieinnehaven är 20-30 stycken. Tanken med 

investmentbolag är att erhålla diversifiering genom 

indirekt ägande till många fler bolag. 

Investmentbolagen är professionella investerare som 

agerar aktiva ägare för att utveckla och förädla 

noterade och onoterade bolag. Fondens defensiva 

inslag av direktavkastande tillgångar, som 

exempelvis företagsobligationer, håller emot när 

börsen faller. Olika hållbarhetsaspekter, såsom miljö, 

sociala områden och bolagsstyrning, beaktas i 

fondens förvaltning.
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Swedbank Robur Europafond är en aktivt förvaltad 

aktiefond som främst investerar i bolag som är 

baserade i och/eller bedriver större delen av sin 

verksamhet i Europa. Förvaltningen sker med en 

långsiktig placeringshorisont och en 

investeringsstrategi som, med utgångspunkt i 

fundamental analys, till stor del fokuserar på 

bolagsval. Förvaltaren väljer bolag som anses vara 

attraktivt värderade i förhållande till framtida 

intjäningspotential. Identifiering och analys av olika 

teman är en viktig del i strategin (exempelvis 

internethandel, digitalisering eller demografi). 

Fonden följer Swedbank Roburs policy för 

ansvarsfulla investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, 

såsom miljö, sociala områden och bolagsstyrning, 

har beaktats i förvaltningen av fonden.

AB SICAV I European Equity är en aktivt förvaltad 

Europafond. Fonden förvaltas av ett team förvaltare 

och analytiker med en sammantaget lång och 

gedigen erfarenhet. Förvaltarna investerar på lång 

sikt i bolag som bedöms ha god potential, 

exempelvis bolag som marknaden kan anses ha 

missbedömt eller ”glömt bort ”. Sett till stil så har 

fonden en övervikt i så kallade ”värdebolag” (typiskt 

sett lite mer stabila bolag med bra finanser och ofta 

dolda tillgångar). Bolagsval har över tid varit viktigare 

än val av branscher och länder. Förvaltarteamet har, 

när det kommer till analys och utvärdering av 

bolagen och även portföljkonstruktion, ett lite annat 

angreppssätt än flertalet konkurrenter. I investerings-

processen är den egna fundamentala analysen 

central. Denna kompletteras därefter av olika 

modeller, dels för utsökning och dels för utvärdering 

av potential och risk på bolagsnivå. Storleken på 

positionerna i portföljen bestäms bland annat 

beroende på bolagens specifika risker. 

Swedbank Robur USA är en aktivt förvaltad 

aktiefond som investerar i bolag som är baserade i 

och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i 

USA, Kanada och Mexiko. Förvaltningen sker med 

en långsiktig placeringshorisont och en investerings-

strategi som med utgångspunkt i fundamental analys 

till stor del fokuserar på bolagsval. Förvaltaren 

försöker hitta kvalitetsbolag som anses attraktivt 

värderade i förhållande till bolagets framtida 

intjäningspotential. Identifiering och analys av olika 

teman är en viktig del i strategin. Fonden följer 

Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla 

investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, såsom 

miljö, sociala områden och bolagsstyrning, har 

beaktats i förvaltningen av fonden.
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BNP Paribas US Growth är en aktivt förvaltad 

aktiefond som investerar i bolag som är baserade i 

och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i 

USA. Förvaltarteamet på totalt sex personer har alla 

lång erfarenhet. Förvaltningen sker med en 

långsiktig placeringshorisont. Investeringsstrategin 

utgår från egen fundamental analys, där förvaltaren 

väljer de bolag som anses vara attraktivt värderade i 

förhållande till bolagets framtida intjäningspotential. 

Alla fondens respektive aktieinnehav har en 

fastställd målkurs, mot vilken man sedan utvärderar, 

och vid behov justerar, positionen löpande. Port-

följen innehåller normalt runt 60 aktier och bygger till 

stor del på bolags- och aktieval, även om man också 

till viss del tar hänsyn till sektorvikter i förhållande till 

fondens jämförelseindex, i syfte att uppnå 

riskspridning. Sett till storlek och stil på bolag i 

fonden så ligger tyngdpunkten på stora och 

medelstora tillväxtbolag. 

Swedbank Robur Japanfond är en aktivt förvaltad 

aktiefond som investerar i bolag som är baserade i 

och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i 

Japan. Förvaltningen sker med en långsiktig 

placeringshorisont och en investeringsstrategi som, 

med utgångspunkt i fundamental analys, till stor del 

fokuserar på bolagsval. Identifiering och analys av 

olika teman är en viktig del i strategin. Fonden följer 

Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla 

investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, såsom 

miljö, sociala områden och bolagsstyrning, har 

beaktats i förvaltningen av fonden. 

Schroder ISF Jpn Opportunities är en aktivt förvaltad 

aktiefond som investerar i bolag som är baserade i 

och/eller bedriver större delen av sin verksamhet i 

Japan. Schroders har ett stort och mycket erfaret 

förvaltarteam baserat i Tokyo, vilket möjliggör 

bolagsbesök och löpande kontakt med 

representanter för bolagen. Andelen medelstora och 

mindre bolag i portföljen kan vara jämförelsevis stor. 

Förvaltningen sker genomgående med en 

förhållandevis långsiktig placeringshorisont och med 

en investeringsstrategi, som med utgångspunkt i 

egen fundamental analys, fokuserar mycket på 

bolagsval. Även om analysen till stor del är inriktad 

på långsiktig vinsttillväxt beaktar man också 

bolagens ”verkliga” värden. Förvaltarna tar gärna en 

motsatt ståndpunkt till vad som för närvarande är 

konsensusuppfattningen på marknaden. Totalt sett 

är förvaltningen värderingsorienterad. Resultatet blir 

en bra mix av mer stabila aktier, bolag som av olika 

anledningar kanske inte får så stor uppmärksamhet 

av större investerare, och bolag som man ser har en 

potential att vända en svag utveckling. 
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Swedbank Robur Global Emerging Markets är en 

aktivt förvaltad global aktiefond som investerar i 

bolag som är baserade i och/eller bedriver större 

delen av sin verksamhet på olika tillväxtmarknader. 

De viktigaste marknaderna är Kina, Sydkorea, 

Taiwan, Indien och Brasilien. Ryssland tillhör också 

ett av de större länderna i fonden. Investeringarna 

sker till stor del baserat på fundamental analys. 

Fonden har per definition ett mycket omfattande 

placeringsuniversum med ett flertal olika typer av 

bolag inom i princip alla branscher på 

tillväxtmarknader runtom i världen. Den 

gemensamma nämnaren är, naturligt nog, ofta en 

stark tillväxt i bolagen, vilket i sig är attraktivt. Även 

om fonden som sådan ger en riskspridning är risken 

i den här typen av placering generellt sett högre, 

bland annat då det ofta handlar om mindre mogna 

bolag. Även den politiska risken tenderar att vara 

högre. Likväl, med en lite högre risk totalt sett följer 

samtidigt en större potential. Fonden följer 

Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla 

investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, såsom 

miljö, sociala områden och bolagsstyrning, har 

beaktats i förvaltningen av fonden.

JPM Emerging Mkts Opportunities är en aktivt 

förvaltad global aktiefond som investerar i bolag som 

är baserade i och/eller bedriver större delen av sin 

verksamhet på olika tillväxtmarknader. Fondbolaget 

har ett stort förvaltar- och analysteam dedikerat till 

fonden, vilket är en stor fördel, inte minst när det 

kommer till möjligheten att på nära håll följa och 

analysera ett större antal bolag på olika marknader. 

Förvaltningen av fonden sker strukturerat, där 

utvärdering av risk i olika dimensioner är centralt; 

något som är viktigt inte minst givet den högre risk 

som per definition är förknippad med 

tillväxtmarknader. Fonden har en investerings-

strategi som kombinerar ”top-down” och ”bottom-up”, 

det vill säga, man tar hänsyn till såväl olika länder 

och branscher som enskilda bolag när portföljen 

konstrueras. Totalt sett har fonden en övervikt mot 

kvalitetsbolag och så kallade värdebolag, vilket är 

bolag som man bedömer har en lägre värdering. 

Förvaltarna använder såväl kvantitativ som 

fundamental analys i utvärdering och val av bolag till 

portföljen. 



© Swedbank 37

JPM Global Healthcare är en aktivt förvaltad 

aktiefond som investerar globalt inom läkemedels-, 

bioteknik-, hälsovårds- och medicintekniksektorer. 

Fonden förvaltas av ett erfaret team, bestående av 

tio personer, varav tre är förvaltare och resterande 

analytiker inom sektorn. Förvaltningen är långsiktig 

och bygger på fundamental analys, där bolagen 

värderas efter framtida vinster och kassaflöden. 

Förvaltarna letar främst efter attraktivt värderade 

bolag med beprövade och vetenskapligt godkända 

produkter, bolag med attraktiva 

marknadsmöjligheter, bolag med egna patent, bolag 

med ett starkt management. Vidare har man stor 

frihet att sprida investeringarna mellan länder, 

valutor och tillgångsslag, allt beroende på vad som 

är mest lämpligt utifrån rådande marknadsklimat. 

Fonden är ännu så länge inte kategoriserad enligt 

den nya disclosureförordningen.

Swedbank Robur Småbolag Europa är en aktivt 

förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i 

små- och medelstora europeiska bolag. Mindre 

bolag är ofta underanalyserade och drivs med en 

entreprenörsanda, vilket gör dem intressanta att äga. 

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och 

väljer bolag som de anser vara attraktivt värderade 

baserade på deras framtida intjäningspotential. 

Förutom analys av bolagen så är även analys riktad 

mot sektorer, regioner och teman viktiga delar i 

fondens investeringsstrategi. Fonden söker efter 

bolag med relativt låg värdering kombinerat med 

någon form av underliggande långsiktig 

branschtillväxt. Fonden kan sägas bestå av två delar 

där den större delen (c:a 80 procent) investerar i 

små- och medelstora bolag, och där resterande 20 

procent kan investeras i mikrobolag. Normalt har 

fonden 60-70 innehav. Fonden följer Swedbank 

Roburs policy för ansvarsfulla investeringar genom 

att integrera hållbarhet, dels i fondens 

investeringsprocesser, dels utifrån att som stor 

ägare kunna påverka bolagen som fonden investerar 

i. Fonden är enligt den nya disclosureförordningen

kategoriserad som en ljusgrön fond (artikel 8). En 

ljusgrön fond ska främja miljörelaterade och/eller 

sociala egenskaper. 

Swedbank Robur Healthcare - namnändrad sedan 

21 april 2021, dessförinnan Swedbank Robur 

Medica - placerar globalt i aktier i bolag verksamma 

inom hälsovårdsindustrin, såsom läkemedel, 

bioteknologi, medicinsk teknik samt hälso- och 

sjukvårdsrelaterad service. Fokus är att hitta en bra 

mix av stora stabila bolag med starka 

produkterbjudanden, kompletterat med mindre och 

medelstora bolag med tillväxtmöjligheter. Fonden 

har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv 

investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där 

även region- och temaanalys är viktiga delar i 

strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy för 

ansvarsfulla investeringar. Olika hållbarhetsaspekter, 

såsom miljö, sociala områden och bolagsstyrning, 

beaktas i förvaltningen av fonden. Fonden är enligt 

den nya disclosureförordningen kategoriserad som 

en ljusgrön fond (artikel 8). En ljusgrön fond ska 

främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. 

Fonden har f.n. ett interimt förvaltningsteam, där Per 

Solvin är t.f. ansvarig förvaltare. I teamet ingår även 

Rikard Forssmed och Henrietta Theorell. 

Förvaltningsteamets sammansättning är temporär till 

dess att en ny förvaltare anställts för att ersätta den 

tidigare ansvarige förvaltaren Mattias Häggblom, 

som slutade den 29 januari 2021. 

Rekryteringsprocessen pågår och förväntas vara klar 

inom några månader.
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Swedbank Robur Transition Energy är en aktivt 

förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i 

små och stora bolag i olika branscher globalt utifrån 

temat hållbar energiomställning. Fonden placerar i 

bolag som genom sina produkter, tjänster eller 

verksamheter, enligt Swedbank Roburs bedömning, 

bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en 

aktiv investeringsstrategi som fokuserar på 

bolagsval, där även sektor- och regionsanalys är 

viktiga delar i strategin. Strukturella teman är 

energigenerering, ny teknik, energieffektivisering och 

energilagring. Fonden följer Swedbank Roburs 

policy om ansvarsfulla investeringar och har även 

utökade hållbarhetskriterier. Att regelbundet träffa 

bolagen och diskutera deras hållbarhetsarbete är en 

viktig del av förvaltningen. Den rekommenderade 

placeringshorisonten för fonden är minst fem år. 

Fonden hette fram till den 24/9 2020 Swedbank 

Robur Råvarufond och hade då en annan 

placeringsinriktning. Avkastning och historik fram till 

dess avser således Swedbank Robur Råvarufond.

Danske Invest Europe Small Cap är en aktivt 

förvaltad aktiefond som investerar i små- och 

medelstora företag som hör hemma i, eller vars 

verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exkl. 

Ryssland). Fonden kan även placera i länder inom 

Europa som ingår i Emerging Markets. Fonden följer 

en aktiv investeringsstrategi och där företagsbesök 

är en viktig del. För att få en bra riskjusterad 

avkastning över tid, letar förvaltaren efter bolag som 

har en tydlig och fungerande affärsmodell, starkt 

ledarskap och en stabil balansräkning. Fonden är 

koncentrerad och har vanligtvis mellan 40-50 

innehav. Fonden har ett fokus på småbolag och 

investerar även en betydande del av portföljen i 

mikrobolag. Hållbarhet är integrerat i 

investeringsprocessen och inom den fundamentala 

analysen ingår ESG-faktorer som en viktig del för att 

både lyfta fram investeringsrisker- och möjligheter.
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Swedbank Robur Access Edge är en samling fonder 

som erbjuder en hållbar exponering mot ett stort 

aktieindex i respektive region. Varje fond strävar 

efter att efterlikna jämförelseindexets utveckling, 

men avkastningen kan komma att variera då fonden, 

inom ramen för investeringsprocessen, bedriver ett 

fördjupat hållbarhetsarbete. Utöver exkluderingar av 

bolag som strider mot fondbolagets 

hållbarhetspolicy, investeras cirka 10 procent av 

respektive fond i så kallade impactbolag, som 

bedöms bidra till att uppfylla FN:s globala 

hållbarhetsmål. Denna andel kan till skillnad från 

respektive index innehav komma att bestå av 

småbolag. Fonderna avviker därmed mer från sina 

jämförelseindex än andra fonder som beskrivs som 

indexnära. Här följer mer fondspecifik information. 

Swedbank Robur Access Edge Sweden är en aktiefond 

som placerar i företag i olika branscher i Sverige. 

Målsättningen är att erbjuda en hållbar exponering mot 

indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI, som 

består av ett urval av de största och mest omsatta 
aktierna på Nasdaq OMX Stockholm. 

Swedbank Robur Access Europe är en aktiefond som 

placerar i företag i olika branscher i Europa. 

Målsättningen är att erbjuda en hållbar exponering mot 

indexet MSCI Europe Net, vilket följer utvecklingen av 

stora och medelstora bolag på aktiemarknaderna i 15 

europeiska länder. 

Swedbank Robur Access USA är en aktiefond som 

placerar i företag i olika branscher i USA. 

Målsättningen är att erbjuda en hållbar exponering mot 

indexet MSCI USA Net, vilket följer utvecklingen av 

stora och medelstora bolag på den amerikanska 

aktiemarknaden. 

Swedbank Robur Access Edge Japan är en aktiefond 

som placerar i företag i olika branscher på den 

japanska marknaden. Målsättningen är att erbjuda en 

hållbar exponering mot indexet MSCI Japan Net, som 

följer utvecklingen av cirka 300 stora och medelstora 

bolag på den japanska aktiemarknaden. 

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets är 

en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i 

tillväxtmarknader globalt. Målsättningen är att erbjuda 

en hållbar exponering mot indexet MSCI Emerging

Markets Net, vilket följer utvecklingen av stora och 

medelstora bolag på aktiemarknaderna i 24 

tillväxtmarknadsländer runt om i världen.
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Dokumentet är sammanställt av analytiker på Swedbank Strategi & 
Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Strategi & 
Allokering är en analysavdelning i Sverige och gruppen ansvarar för 
Swedbanks Investeringsstrategi. Den senare består av tre olika 
publikationer som kompletterar varandra.

Vad vår analys är baserad på

Swedbank Investeringsstrategi grundas på fundamental analys av 
makroutveckling och de finansiella marknaderna. 

Rekommendationsstruktur

Swedbank Investeringsstrategi har en taktisk tidshorisont på 3-6 
månader. För tillgångsslag och geografiska regioner rekommenderas 
vikter baserade på Swedbanks taktiska position i förhållande till den 
långsiktigt strategiska portföljvikten. 

• Övervikt: Den rekommenderade vikten överstiger den strategiska 
portföljvikten

• Neutral: Den rekommenderade vikten är densamma som den 
strategiska portföljvikten

• Undervikt: Den rekommenderade vikten understiger den 
strategiska portföljvikten

Analytikern intygar

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar 
att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de tillgångsslag och de 
geografiska marknader som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas 
sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. 

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig 
information. 

Utgivare, distribution och mottagare

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker 
på Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ) 
(”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i 
Sverige. 

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan 
distribution.

Ansvarsbegränsningar 

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som 
anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för 
dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig 
din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta 
dokument. 

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin 
analys på den information som finns tillgänglig just nu och att 
analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om 
analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt 
blir ansvarig strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt 
med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller 
andra omständigheter. 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till 
behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet 
utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller 
skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av 
detta dokument.

Intressekonflikter

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och 

oberoendet av analytikerna.

• Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till: 

• Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.

• Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan innefatta diskretionära 

utmärkelser baserade på företagets totala intäkter. Dock får ingen personal ta 

emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.

• Läsaren bör vara uppmärksam på att vissa finansiella instrument som nämns i 

detta dokument kan vara utgivna av Swedbank AB eller av Swedbank Group. 

Planerade uppdateringar

Swedbank Investeringsstrategi utkommer fyra gånger per år med månatliga 

uppdateringar. Till detta utkommer även ett veckobrev med kommentarer kring 

nyhetsflöde och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Ad hoc-publikationer 

förekommer också.

Mångfaldigande och spridning 

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Financial Products 

& Advice, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer 

som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt 

tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

Mångfaldigad av Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice, 

Stockholm.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm. 

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.
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