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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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Erik Lundkvist
AllokeringAktier

Räntor & Alternativa 
investeringar

Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden
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 brukar 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. 

Exponering - framåtblickande syn och allokering
Frågan som alla investerare bör fråga sig är om fallet världens börser under oktober var en tillfällig 

korrektion likt den vi upplevde under början av året eller om börsen signalerar att världen är på väg in i nästa lågkonjunktur. Helt klart är 

att tillväxten i världen saktar in. Rimligtvis borde de positiva effekterna av Trumps skattesänkningar avta inom de kommande kvartalen och 

räntehöjningarna bromsa.  Tillväxten i Europa saktar in, men från mycket höga nivåer till en mer långsiktigt rimlig nivå. Kina påverkas betydligt 

mindre än vad larmande tidningsrubriker vill påskina av handelskriget men desto mer av att de själva valt att strama åt utlåningen i den så 

kallade skuggbankssektorn som investerar stora belopp av rika privatpersoners pengar in i företag. Kina har vaknat upp och har stimulerat 

först genom att sänka kapitalkraven för bankerna (så de kan låna ut mer), aviserat skattesänkningar för medelinkomsttagare och nu senast 

indikerat en acceleration i investeringar och då som vanligt främst infrastruktur. Som jag tidigare skrivit var finanskrisen för 10 år sedan så 

djup att den raderade embryon som skulle kunnat skapa kommande kriser och att det mest sannolika är att vi får en ”normal” konjnkturcykel. 

Alltså att nästa lågkonjunktur inte är en konsekvens av stora obalanser som en sprucken bobubbla i USA (2008) eller en spekulationsbubbla 

(2000 Dotcom) utan snarare att den amerikanska centralbanken höjer räntan till den grad att ekonomin svalnar av. Höjer de för snabbt och 

för mycket kommer en lågkonjunktur skapas i USA och via världens börser sprida sig till resten av världen. Utmaningen med att svara på den 

stora frågan om det vi upplever nu är en korrektion eller början på en lågkonjunktur är att det är världens finansmarknader leder utvecklingen 

och inte konjunkturstatistiken (dvs när väl lågkonjunkturen syns svart på vitt med lägre BNP tal har redan börsen fallit). Kvar återstår alltså 

att se vad marknaderna säger. Signalerna från marknaden är att det är för tidigt att positionera sig 

för nästa lågkonjunktur, exempelvis är det fortfarande väldigt billigt för företag att låna pengar på 

obligationsmarknaden (dvs det finns ingen stress för ökade kreditförluster som normalt kommer under 

en lågkonjunktur), priset på konjunkturkänsliga råvaror som koppar och olja har inte fallit kraftigt i 

relation till guld som det brukar göra inför en lågkonjunktur. Vår slutsats är därmed att rådande börsoro 

snarare är en korrektion än början på en lång nedgång på börsen. När den amerikanska ekonomin 

svalnar av från överhettade nivåer till mer normala ökar förutsättningarna för att den amerikanska 

centralbanken ska minska på åtstramningarna vilket kommer fungera som en katalysator för aktier. 

Vår tro är alltjämt att aktiemarknaden kommer stå högre om några månader än den gör idag. Vi har 

passat på att öka aktieexponeringen stegvis under oktober när börsen fallit. Vi har behållit övervikten 

mot tillväxtmarknadsländerna som vi sett i backspegeln tog för tidigt men som nu har leverera.
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Taktisk allokering Aktier
Sett i backspegeln gjordes den första ökningen av aktieexponeringen för tidigt. Efter en mindre sättning 
på den amerikanska börsen under början ökades investeringen i aktier på grund av ökad tilltro till att 
Kina skulle stimulera. Detta medförde att vi gick in med förhållandevis mycket aktier i oktober. Det stora 
fallet på den amerikanska aktiemarknaden skedde under två dagar och därefter var det försent att sälja. 
Vi använde istället nedgången till att stegvis öka aktieexponeringen, då vår syn är att aktiemarknaden 
befinner sig en korrektion och att det inte än är början på näst lågkonjunktur.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar
Den taktisk allokeringen mot amerikanska långräntor, som ska fungera som ett skydd vid framförallt 
lågkonjunktur, har varit konstant låg med 1/3 av riskutrymmet. Fortsätter räntorna att stiga kommer det 
att ges bra möjligheter att öka investeringen framöver. 

Aktieexponering Mix Aktieexponering Potential Aktieexponering Multistrategi

Ränteexponering Mix Ränteexponering Potential Ränteexponering Multistrategi
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Exponering Coeli Multistrategi - oktober 2018

Exponering %                     
Företagsobligationer 20
Hedgefonder 75
Aktievikt Plus 14
Räntevikt Plus 6,67

Utveckling för Strategifonderna under oktober månad
Oktober var en perfekt storm för investerare, aktiemarknaden föll samtidigt som portföljskydd som långa 
räntor och hedgefonder även de föll i värde. Aktiemarknaden föll för att långräntorna steg och då minskar 
värdet på obligationer (förenklat: gamla obligationer med lägre ränta blir mindre attraktiva när nya obligationer 
erbjuder högre ränta). Hedgefonder som har förutsättningar att tjäna pengar i fallande marknad förlorar 
ofta just när marknaden vänder då de behöver förändra sin positionering till nya förutsättningar. Med andra 
ord fanns det ingenstans att gömma sig vilket resulterade i att portföljerna föll med förhållandevis mycket 
i värde. Så här dåliga förutsättningar är både ovanliga och varar sällan länge. Aktiv förvaltning brukar ha 
sin bästa period efter en urblåsning då fel prissättningarna mellan bra och dåliga bolag är ovanligt stor. Det 
fanns dock ett par ljuspunkter i portföljerna med investeringar i räntemarknaderna i de minst utvecklade 
länderna i världen (så kallade Frontier Markets) och investeringar i företagsobligationer i Norden som steg i 
värde.  

5 bästa                        Avkastning %
Lebara 2020 FRN - Företagsobligation 3,76
Mariefjärd 210330 FRN - Företagsobligation 3,14
Orexo 211113 FRN - Företagsobligation 3,02
Icelandair 211026 FRN - Företagsobligation 1,85
AINMT Scandinavia 2022 FRN - Företagsobligation 1,38

5 sämsta     Avkastning %
Coeli Absolut European Equity - Hedgefond -8,13
Prospect Capital Corporation - Företagsobligation -7,30
S&P 500 Emini future - Hävstång -7,13
Coeli Prognosis Machines - Hedgefond -5,77
Coeli Northern Light - Hedgefond -3,35
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Exponering Coeli Mix - oktober 2018

Exponering %
Företagsobligationer 18
Hedgefonder 28
Tillväxtmarknadsaktier 20
Globala aktier 16,5
Svenska aktier 8,5
Aktievikt Plus 21
Räntevikt Plus 10

Exponering Coeli Potential - oktober 2018

5 bästa                       Avkastning %
Magazine Luiza SA - Aktie Brasilien 52,34
Delta Corporation LTD. - Aktie Zimbabwe 36,13
IDLC Finance LTD - Aktie Bangladesh 11,63
Banco Macro SA-ADR - Aktie Argentina 11,11
Olympic Industries LTD - Aktie Bangladesh 9,83

5 sämsta           Avkastning %
Danske Bank A/S - Aktie Danmark -23,43
Sunny Optical Tech - Aktie Kina -22,69
Beijer REF AB - Aktie Sverige -22,52
Beacon Roofing Supply - Aktie USA -20,68
Vietnam Prosperity JSC - Aktie Vietnam -18,23

Exponering %
Tillväxtmarknadsaktier 30
Svenska aktier 20
Globala aktier 20
Hedgefonder 20
Aktievikt Plus 38
Räntevikt Plus 10

5 bästa                     Avkastning %
Magazine Luiza SA - Aktie Brasilien 52,34
Delta Corporation LTD. - Aktie Zimbabwe 36,13
IDLC Finance LTD - Aktie Bangladesh 11,63
Banco Macro SA-ADR - Aktie Argentina 11,11
Olympic Industries LTD - Aktie Bangladesh 9,83

5 sämsta     Avkastning %
Danske Bank A/S - Aktie Danmark -23,43
Sunny Optical Tech - Aktie Kina -22,69
Beijer REF AB - Aktie Sverige -22,52
Beacon Roofing Supply - Aktie USA -20,68
Vietnam Prosperity JSC - Aktie Vietnam                    -18,23 
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