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Makroutveckling/Aktiemarknader 

Överhettningstendenser i den amerikanska ekonomin som fick räntorna att stiga var katalysatorn som fick aktiemarknaden 

att falla. Högre amerikanska räntor samtidigt som den ekonomiska aktiviteten i den övriga världen saktar in medförde 

att cykliska aktier framförallt föll i värde. Investeringar i tillväxtmarknadsländerna burkar falla mer än aktier i utvecklade 

länder men så var det inte denna gång. Som vi hade förutspått slog förväntningarna om kinesiska stimulanser in vilket 

begränsade fallet. 

Räntor

Trots börsoron steg investeringarna i nordiska företagsobligationer i värde. Månadens största bidragsgivare var 

läkemedelsbolaget Orexo vars obligationer utvecklades väl efter att bolaget presenterat en stark kvartalsrapport som 

påvisade en försäljningsökning på cirka 30 procent. Bolagets finansiella ställning bedöms som god med en kassa som 

vida överstiger de räntebärande skulderna. Därtill vann Orexo en patenttvist vilket ger skydd åt bolagets viktigaste 

preparat under ytterligare 13 år. Månadens börsturbulens satte även sin prägel på företagsobligationsmarknaden med 

allmänt stigande kreditspreadar, med fallande obligationskurser som följd. Exempelvis backade fondens nya innehav av 

obligationer från Nordea med närmare 1 procent och nyinvesteringen i Dometic tappade drygt 1,5 procent. De negativa 

avkastningsbidragen var dock förhållandevis måttliga. Under månaden genomfördes en del portföljförändringar där 

framförallt exponeringen mot fastighetsbolag minskades genom avyttringar av obligationer från Klövern och CIBUS. 

Nyinvesteringar skedde i bland annat obligationer utgivna i euro från Marine Harvest och Dometic. 

Svenska aktier

Investeringarna i svenska aktier föll men lite mindre än Stockholmsbörsens genomsnitt. Detta då framförallt cykliska innehav 

utvecklades särskilt svagt och att det är innehav som vi har mycket lite av. Bland våra innehav gick norska NRC Group, som 

verkar inom järnvägsunderhåll, bäst med en uppgång på 8,1 procent. Bolaget presenterade ett stort förvärv som dubblar 

omsättning och resultat vilket gör det nya bolaget till den största aktören i Norden. Den norska it-distributören Atea bidrog 

mest negativt till avkastningen i oktober, tillsammans med NCC. Atea redovisade ytterligare ett väldigt starkt kvartal den 

18 oktober med en vinsttillväxt utanför Danmark på närmare 20 procent. Den danska verksamheten plågades av den 

korruptionshärva som bolaget nu har bakom sig. I slutet av månaden valde den största offentliga inköparen i Danmark 

Atea som leverantör till ett nytt ramavtal, vilket i praktiken sätter punkt för den oro kring Danmark som funnits en längre 

tid. NCC höll kapitalmarknadsdag där den nya vd:n Tomas Carlsson presenterade sin syn på bolaget och strategin framåt. 

De nedskrivningar och omvärderingar på 1 565 miljoner kronor som redovisades var högre än väntat, motsvarande cirka 12 

procent (!) av börsvärdet. Överlag var dock presentationen positiv – nu är manegen krattad för att nå en rörelsemarginal 

på 4 procent. 

Den taktiska allokeringen bidrog negativt under månaden. Aktiemarknaden föll för att långräntorna steg och då minskar 

värdet även på obligationer (förenklat: gamla obligationer med lägre ränta blir mindre attraktiva när nya obligationer 

erbjuder högre ränta). Med andra ord fanns det ingenstans att gömma sig. Sådana dåliga förutsättningar är både ovanliga 

och varar sällan länge, skulle aktiemarknaden fortsätta falla skulle räntorna vika nedåt och skapa skydd i portföljen. Vi ser 
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5 bästa

NRC Group ASA  7,68%
- Aktie Norge

Orexo 211113 FRN 3,02%
- Företagsobligation

Alimak Group AB 2,71%
- Aktie Sverige

Icelandair 211026 FRN 1,85%
- Företagsobligation

ISS A/S       1,49%
- Aktie Danmark

Erik Lundkvist, förvaltare av Coeli 
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5 sämsta 

Danske Bank A/S -23,43%
- Aktie Danmark

Bonava AB-B Shares -17,05%
- Aktie Sverige

SKF AB-B Shares -16,17%
- Aktie Sverige

Stillfrpnt Group AB -15,08%
- Aktie Sverige

Atea ASA -13,58%
- Aktie Norge
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även framtiden med tillförsikt då aktiv förvaltning brukar ha sin 

bästa period efter en urblåsning då fel prissättningarna mellan bra 

och dåliga bolag är ovanligt stor.
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VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar 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.

Exponering

Företagsobligationer 50

Svenska aktier 50

Aktievikt Plus 21

Räntevikt Plus 10
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