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Avkastning per tillgångsslag

Grafen visar avkastningen de senaste fem åren för olika tillgångsslag; 
det breda globala aktieindexet MSCI AC World, det svenska aktieindexet 
OMX, det svenska ränteindexet OMRX Bond samt det europeiska High 
Yield-indexet, alla räknade i SEK.

Källa: Bloomberg/Macrobond

Normalisering efter rekordstora vinstuppgångar

I förra utgåvan av Investment Outlook (maj 2021) skrev vi 
att ”för att komma rätt i allokeringen inom aktiemarknaden 
har det varit viktigt att följa utvecklingen av inflationen och 
räntenivån”. Detta samband har fortsatt att råda där en av de 
större överraskningarna under sommarmånaderna var att de 
långa 10-åriga statsobligationsräntorna föll tillbaka så myck-
et som de gjorde. I kölvattnet av denna räntemarknadsrörelse 
flyttade placeringar i aktiemarknaden från cykliska och lägre 
värderade företag till högt värderade så kallade kvalitets-
bolag brett inom flera sektorer samt till tillväxtföretag, och 
för första gången på länge också till defensiva företag inom 
exempelvis läkemedelssektorn. 

De fem senaste rapportsäsongerna har med råge överträffat 
marknadens och analytikernas förväntningar, vilket är en 
mycket viktig förklaring till de kraftiga uppgångar vi sett på 
världens börser. I skrivande stund förväntas globala vinster 
för 2021 landa på en uppgång om 47 procent. 2021 års vin-
ster förväntas därmed landa kring 20 procentenheter högre 
än motsvarande siffra för 2019. 

Förväntad avkastning justeras, men förblir positiv

De låga räntornas påverkan på värderingsnivåerna i kom-
bination med förväntade positiva vinstökningar, samt en 
fortsatt stimulativ centralbankspolitik, resulterar i fortsatt 
ihoppressade kreditspreadar. Det ger sammantaget en 
12-månadersperiod där vi förväntar oss positiv avkastning 
för risktillgångar, men till en högre volatilitet än vad som 
rådde före pandemin. Studerar vi var tillgångsklass för sig har 
detta redan inträffat via dramatiska flöden mellan olika typer 
av aktier. Avkastningsestimaten nedan är något lägre än i 
föregående utgåva av Investment Outlook, främst en effekt av 
att vi lagt ännu en period med god avkastning bakom oss. 

Hittills har året bjudit på många överraskningar. Bland annat kan vi glädjas åt att företagssektorn stått för en 

fenomenal vinståterhämtning, vilket varit den främsta orsaken till att börsavkastningen varit så kraftfull. Nu 

anpassar sig kapitalmarknaden till nya förutsättningar när vi rör oss från den dramatiska återhämtningsfasen 

till mer normal tillväxt- och inflationstakt samt en förväntan om positiv vinstökningstakt mot den långsiktiga 

trenden. Finans- och penningpolitiken väntas gå samma väg, dvs stödåtgärderna monteras sakta ner. Detta 

minskar marknadspotentialen, men vi bedömer den fortsatt som positiv.

Bland de positiva faktorerna hittar vi prognoser om hög global tillväxttakt och vinstökningar, stödjande penning- 

och finanspolitik samt relativvärdering. På den negativa sidan finns den höga absoluta värderingsnivån, 

investerares ofta redan offensiva positionering och den höga totala skuldsättningen. I denna miljö har vi valt att 

minska risken något i våra modellportföljer.

Grön omställning, räntenivåer och digital utbildning i fokus

Vi presenterar som vanligt några aktuella teman. I vårt första 
tema fördjupar vi oss i den gröna omställningen; vad status är, 
vilka ambitioner som finns och vilka investeringsmöjligheter 
som kan uppstå. Det andra temat behandlar långsiktiga ränte-
nivåer, från 16 procent under 1980-talet till under 1 procent 
i USA idag. I det tredje, och sista, temat djupdyker vi i digital 
utbildning, som spelat en väsentlig roll under nedstängningar 
till följd av pandemin världen över.

Läs mer i rapporten på seb.se/investmentoutlook.

https://seb.se/investmentoutlook
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Detta material kommer från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) och innehåller allmän marknadsinformation. SEB 
står under tillsyn av Finansinspektionen.Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar 
SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. 

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och 
det är därför inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som 
är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det 
finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon garanti 
för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid 
ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.

Varken materialet eller de eventuella investeringsrelaterade instrument som nämns är avsedda för distribution eller försäl-
jning i USA eller till person bosatt i USA, s k U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Dessa finansiella instru-
ment kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Mer information såsom faktablad för fonder, informations- och mark-
nadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd 
om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.

Information om beskattning. Som kund vid våra internationella Private Banking-kontor i Luxemburg och/eller Singapore är det 
ditt ansvar att hålla dig informerad om de skatteregler som gäller i de länder som avser ditt medborgarskap, bosättning eller 
skatterättslig hemvist beträffande bankmedel och finansiella transaktioner och att du får adekvat skattemässig rådgivning 
från relevanta experter innan du initierar finansiella transaktioner. Du behöver informera vederbörande myndighet om och när 
så erfordras.
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Läs gärna mer i den fullständiga rapporten, där vi ger dig extraläsning i form 
av tre intressanta teman: 
• Grön omställning – Den stora vändningen
• Långsiktiga räntenivåer – Vart är räntan på väg?
• Digital utbildning – Från pärm till skärm

Våra experter Lina Fransson och Fredrik Öberg ger dig också vår fördjupade 
marknadssyn i form av en webbfilm och podd. 

Allt detta hittar du på seb.se/investmentoutlook

Nordiska aktier
• Bubblor i substansrika bolag
• Högsta värderingen sedan millenniumhaussen
• Låga förväntningar på cyklisk industri
• Höjda vinstprognoser trots utbredda leveransstörningar 

Globala aktier
• Fortsatt börsoptimism, men dämpad potential
• Stark vinstutveckling har dämpat värderingsnivån
• Företagen har fortsatt god förmåga att höja priserna, 

leveransstörningar och komponentbrist utgör risker
• Kina inför hårdare regleringar med börsfall som följd

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk
Aktier (utvecklade marknader) 7,2 % 15,4 %

Tillväxtmarknader (lokal valuta) 7,2 % 15,3 %

Svenska aktier 7,9 % 16,8 %

Räntebärande placeringar Avkastning Risk

Statsobligationer -1,1 % 1,4 %

Företagsobligationer IG 

Investment Grade (Europa)

-0,3 % 7,2 %

Företagsobligationer  HY

High Yield (Europa/ USA 50/50)

1,6 % 11,1 %

Tillväxtmarknadsobligationer 

(Emerging Market Debt)  

i lokal valuta

4,3 % 8,2 %

Alternativa investeringar Avkastning Risk

Hedgefonder 3,5 % 6,0 %
* 24 månaders historisk volatilitet 

Källa: SEB, prognoser i september 2021

Ränteinvesteringar
• Fallande räntor när virusoron överskuggar inflationsoro
• Nedtrappning av Feds månadsvisa obligationsköp att 

vänta
• Fortsatt historiskt låga avkastningsnivåer i 

räntemarknaden
• Fördel företagsobligationer, främst High Yield 
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