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Viktig Information. Detta marknadsbrev är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller 
sälja finansiella instrument eller att på annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller 
investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade med osäkerhet och några eller alla av de prognoser 
som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling utgör ingen indikation om framtida 
utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda 
informations riktighet och ansvarar inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.



Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst. Våra förvaltare sköter resten. 
Strategifonderna är unika och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiva i tre nivåer; mellan tillgångsslag 
som aktier och räntor, mellan regioner och sektorer samt i valet av bolag. Beroende på marknadsklimatet allokerar 
förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas 
när börsen går bra. Coeli Multistrategi har en aktieexponering som normalt varierar mellan 0-20 procent, Coeli Mix har 
en aktieexponering som normalit varierar mellan 45-75 procent och Coeli Potential har en aktieexponering som normalt 
varierar mellan 100-130 procent.
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Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden
Sommarlugnet är över och augusti bjöd på mer skakig utveckling på världens börser. Vissa 

sektorer som exempelvis europeiska biltillverkare utvecklades svagt som en följd av oro för ökade 

amerikanska handelshinder och europeiska banker tyngdes av den ökade osäkerheten i Turkiet. 

Den ökade divergensen i världsekonomin håller i sig där den amerikanska ekonomin är hög på 

procykliska stimulanser (skattesänkningar i högkonjunktur). Det amerikanska börsindexet S&P500 

slog nytt rekord och steg över 2900 för första gången och Apple blev första företaget någonsin 

som passerade 1 mdr dollar i börsvärde. Den starka dollarn ökar problemen för länder med redan 

Exponering - framåtblickande syn och allokering
De kvarvarande månaderna bjuder på geopolitiskt klimax med mellanårsval i USA i november och då Trumps 

protektionistiska agenda och hårdföra hållning mot länder som Iran och Turkiet bär frukt i den inhemsk opinionen kommer 

han sannolikt fortsatta på samma spår. Storbritannien måste inom ett par månader nå en uppgörelse med EU för att 

BREXIT ska kunna genomföras med ordnade former i mars 2019. Dessa frågor får stor uppmärksamhet i massmedia men 

är till största delen tillfälligt brus för världens börser. Det gäller inte minst det svensk valet, även om kronan fortsätter 

att falla kraftigt är det främst ett resultat av Riksbankens politik och oro för svenska hushålls skuldsättning. Varken när 

Sverige bytte regering för fyra år sedan eller när Löfven utlyste nyval i början av december samma år påverkades varken 

kronan börsen nämnvärt. Lite tyder på att det kommer bli annorlunda denna gång. Avgörande för investeringar är istället 

den amerikanska centralbankens FED framtida agerande. Vår förväntansbild är att tillväxttakten på 4,1 procent under 

det första kvartalet inte är hållbart (oberoende på var Trump säger) och att tillväxten kommer mattas av mot slutet av året. Detta borde få 

FED att backa tillbaka sitt huvudscenario om att höja räntan ytterligare två gånger i år och tre gånger nästa år. Skulle FED genomföra samtliga 

fem höjningar är risken stor att konjunkturen vänder ned under nästa år. Det är inte vårt huvudscenario men den största risken som vi ser för 

fortsatt börsuppgång. Vi har gått hårt åt skuggbankssektorn i Kina för att minska osund skuld-uppbyggnad, detta har emellertid medfört att 

den kinesiska ekonomin bromsar in. Vi förväntar oss att mönstret håller i sig och att Kina växlar mellan gas och broms för att komma tillrätta 

med strukturella problem samtidigt som de håller tillväxten uppe för att säkerställa jobbtillväxt och social stabilitet. Vi har redan börjat se några 

tidiga tecken på att Kina återigen börjar gasa. Vår markadssyn är fortsatt att högkonjunkturen håller i sig även om riskerna ökat på nedsidan. 

USA förväntas sakta in något och Kina öka den ekonomiska tillväxten de kommande kvartalen. Detta föranleder att USA förväntas lämna över 

ledartröjan på börsen till tillväxtmarkandsländerna och dollarn förväntas sluta stärkas. Vi är sedan några månader underviktade i svenska aktier 

och överviktade i tillväxtmarknadsländer och den exponeringen består. 

stora problem som Turkiet och Argentina. Den kinesiska ekonomin saktar sakta in och i Europa 

likaså. Den redan svaga svenska kronan fortsatte att falla och tappade ytterliga 4 procent mot 

dollarn och 3,5 procent mot euron bara under augusti månad. Riksbankens agerande är sannolikt 

den huvudsakliga anledningen, men då kronan är lika svag som under finanskrisen 2009 finns en ökande oro att omvärldens förtroende för 

svensk ekonomi minskar. Marknaden tog ett glädjeskutt när samtalen mellan USA och Mexiko som ska ersätta NAFTA fick ett genombrott. Dock 

kvarstår framför allt oro för om USA kommer införa kraftigt ökade tullar på kinesiska varor.

Erik Lundkvist
AllokeringAktier

Räntor & Alternativa 
investeringar
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Taktisk allokering Aktier
Coeli Mix vars aktievikt varieras mellan 45-75 procent har varit mellan 45-60 procent är sedan en tid tillbaka 
55 procent. Händelser som kommer få oss att öka exponeringen är fler genombrott i handelssamtalen 
mellan USA och övriga världen, kinesiska stimulanser och att den amerikanska centralbanken backar 
tillbaka något från redan aviserade räntehöjningar. Ekonomisk avmattning skulle sannolikt vara det 
huvudsakliga skälet för en minskning av aktieexponeringen.

Se aktievikten i övriga Strategifoner längre ned i graferna.    

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar
Exponeringen är 1/3 av full vikt som fungerar som ett skydd vid oväntade händelser. Fortsätter 
amerikansk inflation att stiga kommer vi minska vikten, svalnar den amerikanska ekonomin av kommer 
goda möjligheter att öka exponeringen och tjäna på fallande räntor.

Aktieexponering Mix Aktieexponering Potential Aktieexponering Multistrategi
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Exponering Coeli Multistrategi - augusti 2018

Exponering %                     
Företagsobligationer 20
Hedgefonder 75
Aktievikt Plus 6,67
Räntevikt Plus 6,67

Utveckling för Strategifonderna under augusti månad
Fonderna utvecklades starkt under augusti. Den taktiska allokeringen i både aktier och räntor bidrog 
positivt liksom hedgefondsinvesteringarna. Däremot utvecklades globala aktier och investeringarna i 
tillväxtmarknadsländerna och frontier markets svagt. Undantaget är Coeli Potential som hämmades av en 
större exponering i tillväxtmarknadsländerna.

5 bästa                        Avkastning %
Prospect Capital Corporation - Företagsobligation 8,32
Melin Group 230130 FRN - Företagsobligation 8,14
Magnolia 211013 FRN - Företagsobligation 4,29
S&P 500 EMINI FUTURE - Hävstång 3,02
Coeli Prognosis Machines - Hedgefond 2,80

5 sämsta     Avkastning %
Klarna Bank AT1 220526 FRN - Företagsobligation -1,53
AINMT Scandinavia 2022 FRN - Företagsobligation -1,42
SecureLink 230206 FRN - Företagsobligation -1,17
Icelandair 211026 FRN - Företagsobligation -0,89
PWT Holding 221018 FRN - Företagsobligation -0,55
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Exponering Coeli Mix - augusti 2018

Exponering %
Företagsobligationer 18
Hedgefonder 28
Tillväxtmarknadsaktier 20
Globala aktier 16,5
Svenska aktier 8,5
Aktievikt Plus 10
Räntevikt Plus 10

Exponering Coeli Potential - augusti 2018

5 bästa                       Avkastning %
Apple Inc - Aktie USA 24,83
Broadridge Financial Solutions - Aktie USA 24,38
Wirecard AG - Aktie Tyskland 23,83
Worldpay Inc - Class A - Aktie USA 23,22
Brac Bank LTD AB - Aktie Bangladesh 23,00

5 sämsta           Avkastning %
Grupo Supervielle SA-SP ADR - Aktie Argentina -56,38
Grupo Financiero Galicia-ADR - Aktie Argentina -34,33
Banco Macro SA-ADR - Aktie Argentina -33,57
Mecon SA - Aktie Rumänien -25,24
Sunny Optical Tech - Aktie Kina -19,92

Exponering %
Tillväxtmarknadsaktier 30
Svenska aktier 20
Globala aktier 20
Statsobligationer 20
Hedgefonder 20
Aktievikt Plus 42
Räntevikt Plus 10

5 bästa                     Avkastning %
Apple Inc - Aktie USA 24,83
Broadridge Financial Solutions - Aktie USA 24,38
Wirecard AG - Aktie Tyskland 23,83
Worldpay Inc - Class A - Aktie USA 23,22
Brac Bank LTD AB - Aktie Bangladesh 23,00

5 sämsta     Avkastning %
Grupo Supervielle SA-SP ADR - Aktie Argentina -56,38
Grupo Financiero Galicia-ADR - Aktie Argentina -34,33
Banco Macro SA-ADR - Aktie Argentina -33,57
Mecon SA - Aktie Rumänien -25,24
Sunny Optical Tech - Aktie Kina -19,92
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