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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.
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Med våra diskretionära portföljer Aktiv allokering väljer du den målavkastning och risknivå som passar 
dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Aktiv allokering är unik och skapar ett stort värde för dig genom 
att vara aktiv i tre nivåer. 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.  Aktiv 
Allokering Total har en aktieexponering som normalt varierar mellan 45-75 procent och Aktiv Allokering 
Trygghet har en aktieexponering som normalt varierar mellan 20-30 procent.
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Utveckling på de finansiella marknaderna under månaden
Ökad konjunkturosäkerhet och oro att den amerikanska centralbanken ska höja räntan för mycket fick 
aktiemarknaderna att falla kraftigt under december. Amerikanska S&P 500 avslutade börsåret 2018 som den 
sämsta december sedan 1931 med en nedgång på 9,2 procent efter att som mest ha varit ner -14,8 procent 
(mätt i USD). De europeiska börserna följde med nedåt, Eurostoxx 50 sjönk med 5,8 procent som en följd 
av konjunktur- och Brexitoro. Svenska SIX PRX sjönk med 6,0 procent. Förväntat var att den amerikanska 
centralbanken FED skulle höja styrräntan med 25 punkter till intervallet 2,25 procent-2,5 procent vilket var det 
som skedde. Marknaden fokuserade istället på prognosen för 2019 där marknaden hade hoppats på signaler 
på en längre paus. Men Fed indikerades att det sannolikt kommer två höjningar (från tidigare tre) vilket fick 
marknaderna att falla ytterligare då risken för lågkonjunktur skulle öka om höjningarna skulle bli verklighet. Långa statsobligationer föll, avkastningen på 
USA:s tioåriga statsobligationer minskade till 2,65 procent, från nivåer runt 3 procent i slutet av november. Det var även en stökig månad politiskt. Delar av 
den amerikanska statsapparaten stängdes den 22 december då Trump stoppar alla budgetförslag som inte innehåller avsättningar för en mur mot Mexiko 
och i skrivande stund finns ännu ingen lösning. Ytterligare en minister, den här gången försvarsministern Mattis har även slutat. I Europa fortsatte problemen 
att få till ett avtal för kommande Brexit och risken för att lämna utan avtal har ökat, men det har även möjligheten till en ny folkomröstning. Mitt i all oro valde 
Riksbanken att höja räntan för första gången sedan juli 2011 med 25 punkter, till -0.25 procent. Avkastningen på tioåriga statsobligationer sjönk marginellt 
från 0,5 procent till runt 0,46 procent. Den svenska kronan stärktes med cirka 2,5 procent mot dollarn och 1,5 procent mot euron under december efter att 
ha försvagats tidigare under året. Kreditmarknaderna utvecklades likt aktiemarknaderna svagt med stigande kreditspreadar och fallande obligationspriser. 

Exponering - framåtblickande syn och allokering
Aktiemarknaden är inne i en mycket turbulent period med mycket stora svängningar upp som ned. Exempelvis föll den amerikanska börsen (S&P 500) med 
1,5-2,7 procent per dag under fyra dagar till och med julafton för att sedan stiga med närmare 5 procent den 26 december när börsen återigen öppnade. Det 
är troligt att turbulensen kommer bestå ännu en tid då stora krafter är i rörelse. Effekterna av Trumps stora skattesänkning för ett års sedan kommer minska 
och osäkerheten är stor hur mycket lägre tillväxttakten kommer bli. Det är ganska vanligt att BNP-tillväxten är lägre än långsiktig trend (ca 2-2,5 procent) 
en period efter att den har vuxit snabbare än långsiktig trend under några kvartal. Marknaden har prisat in att tillväxten ska sjunka från nuvarande BNP 
tillväxt på cirka 3 procent till cirka 2 procent i början av 2020. Marknaden prisar alltså in en ganska kraftig avmattning men ingen lågkonjunktur. Avgörande 
kommer vara hur den amerikanska centralbanken kommer agera och här skiljer sig åsikterna kraftigt. FED, som kommunicerar att de kommer lyssna på 
marknadens reaktioner, uttryckte att det kommer ske två räntehöjningar (totalt 0,5 procent) under året medan marknaden istället prisar in en liten sänkning. 
Skulle turbulensen på marknaderna bestå med ytterligare värdefall skulle FED tvingas att backa tillbaka, 
skulle marknaderna återhämta sig skulle uppsidan begränsas av ökad risk för räntehöjningar. Turbulensen 
på marknaderna ökar på marginalen förutsättningarna för att Trump och Xi ska komma överens om en 
ett handelsavtal vilket skulle vara positivt för marknaderna. Tillväxten i Europa fortsätter att mattas av 
och regionen har fortsatt stora politiska problem som hämmar behövliga reformer. Som vi skrivit om 
tidigare är en intressant observation att aktier i tillväxtmarknadsländerna, efter att ha utvecklats svagare 
än aktier i västvärlden i närmare tio år, stått mot och fallit mindre den senaste tiden. Se grafen nedan, när 
kurvan stiger utvecklas tillväxtmarknadsaktier starkare än västvärlden.  Aktier i tillväxtmarknadsländerna 
är både impopulära och förhållandevis billiga och är ett tillgångsslag som vi överviktar sedan föregående 
år. Världens börser har redan fallit kraftigt och för att marknaden ska stabiliseras krävs ökad visibilitet om 
hur mycket konjunkturen avmattas, men framförallt skulle FED behöva backa tillbaka från kommunicerade 
höjningar. Fortsätter börserna att falla kommer det vara värderingarna i sig som blir katalysatorn då det 
helt enkelt kommer bli för billigt och attraktivt att köpa aktier igen.
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Taktisk allokering Aktier
Vi var positionerade för en stark avslutning på börsåret 2018 och hade ökat aktieexponeringen vid tillfällen 
när börsen fallit tidigare. Detta visade sig vara fel och både precis innan och efter den amerikanska 
centralbankens möte den 19 december tog vi ned aktievikten igen, se nedan grafer. I tider av stor 
turbulens är det viktigt att vara flexibel och inte måla in sig i ett hörn. Ytterligare fall på aktiemarknaden 
eller en större händelse som att den amerikanska centralbanken byter fot är händelser som skulle få oss 
att återigen öka aktievikten.

Taktisk allokering Räntor och alternativa investeringar
Till skillnad mot oktober månad har skyddet i portföljen via amerikanska långräntor fungerat bra och 
skapat positiva värden. Under början av januari minskades exponeringen för att ta hem vinsten. Om 
vi får en tillfällig återhämtning på aktiemarknaderna som drar med sig långräntorna uppåt kommer vi 
passa på att på nytt öka exponeringen.

Aktieexponering Mix Aktieexponering Potential
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Utveckling för Strategifonderna under december månad
Portföljerna var positionerade för återhämtning som betalade sig väl i november men övervikten mot aktier, 
även om den minskades under månaden, drog ned resultatet. Svenska aktier utvecklades svagt medan 
globala aktier höll mot väl. Med undantag av ränteskyddet mot amerikanska långräntor som steg kraftigt i 
värde sjönk både investeringarna i räntor och alternativa investeringar i värde.
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Exponering Coeli Mix - december 2018

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

Exponering Coeli Potential - december 2018

5 bästa                       Avkastning %
Lebara 2020 FRN - Företagsobligation 26,80
Cinnober Financial Tech. - Aktie Sverige 15,36
Brittish American Tobacco-Ken - Aktie Kenya 12,13
Magazine Luiza SA - Aktie Brasilien 7,00
Icelandair 211026 FRN - Företagsobligation 6,98

5 sämsta           Avkastning %
Hoist Finance AB - Aktie Sverige -38,78
American Express CO - Aktie USA -17,28
Banca Transilvania SA - Aktie Rumänien                 -17,17
Adler Real Estate AG - Aktie Tyskland -15,17
Apple Inc. - Aktie USA -13,94

Exponering %
Tillväxtmarknadsaktier 30
Svenska aktier 20
Globala aktier 20
Hedgefonder 20
Aktievikt Plus 22
Räntevikt Plus 10

5 bästa                     Avkastning %
Cinnober Financial Tech. - Aktie Sverige 15,36
Brittish American Tobacco-Ken - Aktie Kenya 12,13
Magazine Luiza SA - Aktie Brasilien 7,00
Brittish American Tobacco-Ban - Aktie Bangladesh 6,05
Ultra Long Bond Future - Hävstång 5,41

5 sämsta     Avkastning %
Hoist Finance AB - Aktie Sverige -38,78
American Express CO - Aktie USA -17,28
Banca Transilvania SA - Aktie Rumänien                 -17,17
Adler Real Estate AG - Aktie Tyskland -15,17
Apple Inc. - Aktie USA -13,94
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