
Investment Outlook: Kargt klimat inrymmer utvägar

Den ekonomiska bilden har överlag försämrats över 
sommaren. Det tvingar centralbanker till drastiska 
räntehöjningar. Tillsammans med en allvarlig energikris i 
Europa urholkar det hushållens köpkraft vilket är huvudskälet 
till att vi justerat ner våra tillväxtprognoser rejält. En del 
ljuspunkter i form av lättnader i globala värdekedjor, starka 
balansräkningar hos hushåll och företag samt nedgångar i 
vissa råvarupriser gör att vi bedömer att recessionen blir mild. 

För 2023 räknar vi med en årstillväxt strax över noll i USA 
och Europa men under loppet av året stiger tillväxten sakta 
igen. Vi ser också framför oss att inflationen vänder ner 
under hösten/vintern, vilket gör att centralbankerna inte 
behöver höja räntan mer under nästa år. Vi kan således inom 
några månader få en situation där makromomentum vänds 
från minus till plus, men från låga nivåer. Men bilden är dock 
fortsatt osäker givet energikris, fortsatta pandeminedstäng-
ningar i Kina och effekter på hushållshumöret från stigande 
inflation och fallande tillgångspriser.

Värdering och börsutveckling

Börsutvecklingen under 2022 har varit den motsatta jämfört 
med de senaste åren avseende sektorer och stilutveckling. 
De tidigare hyllade tillväxtbolagen har agerat slagpåse 
medan de ”smutsiga” sektorerna såsom olja och gas-, vapen 
och tobaksindustrin står som vinnare. Företagen har trotsat 
den ekonomiska motvinden och levererat förvånansvärt 
bra resultatutveckling, vilket dragit ned värderingarna och 
mildrat börsnedgången.

I vårt huvudscenario vilket bäst kan beskrivas som en 
kontrollerad konjunkturnedgång bör kvalitetsbolag med 
starka kassaflöden och balansräkningar samt förmåga 
att öka försäljning och vinster utan alltför mycket hjälp av 
konjunkturen klara sig bäst. Den här typen av bolag återfinns 
i de flesta sektorer, men är mest välrepresenterade i 
teknologi- och hälsovårdssektorn.

Den ekonomiska bilden har försämrats ytterligare efter sommaren och vi är på väg in i 

en tydlig inbromsning, möjligen bäst beskriven som en mild recession. Vi räknar med ett 

riktigt svagt helår 2023 men att tillväxten gradvis åter tar fart under året. Fallande tillväxt 

och stigande inflation har slagit hårt mot börser och räntemarknader. Stukad riskvilja, mer 

aptitlig värderingensnivå och ljusning vid horisonten ger dock en balanserad bild av lämplig 

risknivå i portföljerna, trots riskerna.

Allokering

Exempel på dämpande effekter under året i våra portföljer är 
exponeringar mot lågt värderade svenska aktier, övervikten 
mot globala aktier och dess positiva valutaeffekt, innehaven 
i alternativa investeringar med låg korrelation till aktier 
och företagsobligationer som inte fallit i värde samt en kort 
duration i våra ränteportföljer som minskat genomslaget från 
ränteuppgången. Exempel på det motsatta är vår exponering 
mot tillväxtbolag inom globala aktier och allokeringen mellan 
olika tillgångsslag samt våra hållbarhetsexkluderingar 
som under 2022 missgynnat avkastningen när olje- 
och gaspriserna stigit kraftig. Detta är ett långsiktigt 
ställningstagande som vi anser sunt och som vi räknar med 
kommer att främja avkastningen.

Läs mer i rapporten på seb.se/investmentoutlook.
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Relativ små skillnader i geografisk utveckling

Grafen visar den regionala börsutvecklingen i år i gemensam valuta 
(USD). Europa har halkat efter övriga regioner i takt med sämre 
ekonomiska data och stigande gaspriser medan USA-börsen har klarat 
börsfallet bäst trots den höga andelen tillväxtbolag.
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Läs gärna mer i den fullständiga rapporten, där vi ger dig extraläsning i form 
av tre intressanta teman: 
• Genombrott för bioteknik
• Omställning – ett tillstånd av ständig förändring
• Kina – tillväxt får stå tillbaka för covidpolitiken

Våra experter Fredrik Öberg och Johan Hagbarth ger dig också vår fördjupade 
marknadssyn i form av en webbfilm. 

Allt detta hittar du på seb.se/investmentoutlook

Globala aktier

• Sektorerna med störst motvind i år är tidigare 
års vinnare 

• Företagen har trotsat den ekonomiska motvinden och 
har levererat förvånansvärt bra resultatutveckling

• Mild recession och fallande inflation på sikt ger hyggliga 
börsförutsättningar

• Värderingar befinner sig på historiska genomsnittsnivåer, 
men framtida marginaler utgör nedsiderisk

• Kvalitetsbolagen bör klara sig bäst i nuvarande 
makromiljö

Nordiska aktier

• Vinstutvecklingen överraskande solid, i närtid
• Energikrisen förvärras ytterligare där det finns 

både vinnare och motkrafter
• Välkända händelser är diskonterade, det är 

överraskningar som skapar börsturbulens 
• Värderingarna ser lockande ut, läge för selektiva 

köp på börsen
• Osäkerhet kring Ukraina/Ryssland och Kina håller 

nere riskaptiten
• Kvantitativ åtstramning ger motvind men stabiliserade 

långa inflationsförväntningar inger hopp

Ränteinvesteringar

• Tidigare kraftfulla uppgångar i långräntor och kredit-
spreadar nådde sin kulmen i början av tredje kvartalet 

• Fed väntas avsluta sin höjningscykel i början av 2023
• Riksbanken var sent ur startblocken och väntas höja 

räntan ännu mer under hösten 
• Recessionsrisk ökar kreditspreadarna, men konkurs-

prognoser fortsatt lägre än historiskt snitt
• Trots de motvindar som blåst under året finns det skäl att 

se ljusare på framtiden för tillväxtmarknadsobligationer


