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• Avkastningen på portföljerna varierade mellan -5,1 % och -1,6 % i januari. Portföljerna med 

balanserad riskprofil avkastade i genomsnitt cirka -3,7 %. Portföljerna som innehåller finska 

aktier avkastade ungefär lika mycket som globala portföljer.

• Bland annat vår övervikt i försäkringssektorn i EU och finanssektorn i USA bidrog positivt till 

portföljernas relativa utveckling i januari.

• Portföljernas relativa utveckling påverkades negativt av bland annat vår övervikt i globala 

småbolag och undervikt i energisektorn.

Faktorer som påverkat portföljernas avkastningsutveckling under de senaste 3 

månaderna och i januari
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Källa: NAM/Multi Assets & Bloomberg 31.1.2022

• Våra tre huvudstrategier gav ett negativt mervärde i januari. Mervärdet under sista 

kvartalet 2021 var 0,9 % främst på grund av vår framgångsrika aktiesyn.

• Då man betraktar viktningar och deras relativa mervärde är det alltid viktigt att komma 

ihåg hur vi går tillväga och förvaltar våra portföljer. Våra portföljer är effektiva 

helhetslösningar som bygger på utomordentlig diversifiering och riskhantering. 

Placeringar med högre risk (cykliska och Bull) balanseras med mer stabila och mindre 

riskfyllda element (defensiva och Bear). Vi vill erbjuda så hög riskjusterad avkastning 

som möjligt över tiden. 

Kommentarer om avkastningsutvecklingen i januari 2022

På aktiesidan består jämförelseindexet för aktieportföljen av: 70 % MSCI World, 15 % Finland, 15 % 

tillväxtmarknader

På räntesidan består jämförelseindexet för ränteportföljen av: 30 % JP Morgan Government EMU Bond Index, 

15 % Merrill Lynch EMU Corporate Index, 10 % BarCap US Credit Bond, EUR hedged, 10 % ¡Boxx EUR 

Covered Bond Index, 15 % Merrill Lynch Global High Yield Constrained, EUR hedged, 20 % Euribor 3 mån. 
Grön bakgrund: viktning med positiv inverkan på relativ avkastning (jämfört med index)

Röd bakgrund: viktning med negativ inverkan 

INDEXAVKASTNING 3 mån. CENTRALA ÖVERVIKTER period avkastning CENTRALA UNDERVIKTER period avkastning

Aktieportföljens jämförelseindex -0,6 % AKTIER AKTIER

MSCI World -0,3 % Nordamerika 3 mån. 0,2 % Europa 3 mån. -0,4 %

Finland -1,9 % Tillväxtmarknader (EM) 3 mån. -1,0 % Sällanköpsvaror 3 mån. -5,6 %

MSCI EM (tillväxtmarknader) -1,0 % Hälsovård 3 mån. -1,3 % Energi 3 mån. 15,2 %

Ränteportföljens jämförelseindex -1,3 % US-finans 3 mån. 0,2 % Industrivaror och -tjänster 3 mån. -2,9 %

Statsobligationer i eurozonen -0,9 % US-teknik 3 mån. 3,3 % Basindustri 3 mån. 3,2 %

Amerikanska statsobligationer -1,9 % EU-försäkring 3 mån. 6,0 % Kraftförsörjning 3 mån. 5,6 %

Investment grade-obligationer, EUR -1,3 % Globala småbolag (värde) 3 mån. -5,8 % Dagligvaror 3 mån. 5,8 %

Investment grade-obligationer, US -3,5 % Stabila aktier 3 mån. 5,8 % RÄNTOR

Säkerställda obligationer (covered bonds), 

EUR
-1,1 %

Utdelningsaktier
3 mån. 4,2 %

Globala high yield-obligationer -2,4 % RÄNTOR

Penningmarknad -0,1 % Globala high yield-obligationer 3 mån. -2,4 %

0,0 %

USD/EUR 2,9 %

JPY/EUR 1,9 %
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• Aktierisk: Vi hade övervikt i aktier i januari. Övervikten varierade mellan 2,5 % och 10 % och i slutet av januari var aktieövervikten 5 %. Det innebär att aktievikten i exempelvis 

portföljen med balanserad riskprofil var cirka 55 %. Vår värderingsmodell talar för aktier då riskpremien klart överstiger tröskelvärdet på 4,75 %. Vi kan lita på värderingsmodellens 

prognoskraft eftersom utsikterna för både resultaten och ekonomin är tillräckligt starka. Däremot talar vår taktiska modell inte för aktier då den har identifierat en placeringsmiljö där 

det inte finns tillräckligt med riskvilja för att aktier enligt modellen skulle kunna slå ränteinstrument.  

• Ränterisk: I viktningen av ränterisken (durationen) fortsätter vi att föredra långfristiga ränteinstrument. Modellerna för både EMU och USA talade för dem i januari. 

• Kreditrisk: Signalen från vår kreditriskmodell talar tydligt för företagsobligationer utifrån måttliga kreditriskpremier då man beaktar betalningsinställelser som blivit relativt få. 

Viktningen grundar sig på signalerna från våra analysmodeller. Dessa modeller analyserar objektivt och osentimentalt det rådande läget på placeringsmarknaden.

De aktuella viktningarna inom olika tillgångsslag presenteras på sida 4 och ändringarna i viktningarna på sida 5. Våra aktieviktningar bygger på en aktieportfölj där riskpremien (kompensation för risken) är bättre än på marknaden men 

där risknivån är högst densamma som på marknaden men gärna lägre. Med detta förhållningssätt bygger vi upp en aktiehelhet utifrån olika regioner, sektorer och stilar samt justerar den enligt rådande marknadssyn. 

Taktisk allokering mellan tillgångsslag – ändringar de senaste 12 månaderna
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Källa: NAM/Multi Assets 31.1.2022
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Taktiska viktningar och ett systematiskt förhållningssätt – aktuell syn

Strategi

Aktier/ränteinstrument

Långa/korta räntor

Företags-/statsobligationer

Aktie/länder

Aktie/sektorer

Aktie/faktorer

Viktigaste 
övervikter 

Aktier

Långa räntor

Företagsobligationer

Nordamerika

IT, US-finans, US-IT, US-
hälsovård och EU-försäkring

Värdeaktier, stabila aktier och 
utdelningsaktier samt globala 
småbolag

Viktigaste 
undervikter 

Räntor

Korta räntor

Statsobligationer

Europa

Energi, industrivaror, basindustri 
samt daglig- och sällanköpsvaror

Momentum och tillväxt

Genomförande

TAA fund

TAA fund & Fixed Income 
Credit Opportunities

TAA fund & Fixed Income 
Credit Opportunities

Global Equity Allocation & 
Equity Opportunities

Global Equity Allocation

Global Equity Allocation & 
Equity Opportunities

Källa: NAM/Multi Assets 31.1.2022
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Aktiv och professionell portföljförvaltning – de senaste 12 månaderna
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Källa: NAM/Multi Assets & Investment Center, IPS – Fondportföljer 31.1.2021–31.1.2022

Aktierisk – skalan till höger
Portföljens utveckling – skalan till vänster Ränta - Måttlig - Balanserad - Tillväxt - Aktie

Ränterisk – skalan till höger

Kreditrisk – skalan till höger
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AKTIERISK – räntor vs aktier

RÄNTERISK – korta vs långa räntor

KREDITRISK – statsobligationer vs 

företagsobligationer

Allokeringskorgarna i januari – portföljförvaltarens 

kommentarer

Källa: NAM/Multi Assets 31.1.2022

• I januari utvecklades både aktie- och räntemarknaden negativt. Den ökade oron för 

inflationen fick räntorna att stiga och skapade osäkerhet på aktiemarknaden. För närvarande 

förväntar sig marknaden att USA:s centralbank höjer styrräntan minst fem gånger i år på 

grund av det ökade inflationstrycket. Även europeiska placerare oroar sig för den ökade 

inflationen. Det syns bland annat i att räntan på Tysklands tioåriga obligation översteg 

nollnivån i slutet av januari. Globala aktieplaceringar sjönk med cirka 3,9 % i januari. 

Tillväxtaktier med ett högt P/E-tal var tydliga förlorare i januari medan värdeaktier och i 

synnerhet utdelningsaktier presterade bättre. Avkastningen på portföljens ränteplaceringar var 

negativ i januari och high yield-obligationer och företagsobligationer i USA sjönk mest. 

Fonden Nordea Alpha 15 som är ett alternativt placeringsobjekt i portföljerna hade utvecklats 

positivt under föregående månader. I januari blev utvecklingen dock negativ och fonden 

avkastade -3,6 %.

• Vi ändrade inte portföljernas viktningar mellan sektorer och regioner i januari. Vi 

rebalanserade portföljerna på så sätt att de bättre motsvarar viktningen enligt våra mål.

• Januari var en tuff månad för placerare och avkastningen på alla portföljer var negativ. Även i 

relativa tal presterade portföljerna sämre än marknaden i allmänhet. 

• Vår aktieövervikt var ungefär 7,5 % i början av januari och i slutet av månaden sänkte vi den 

till cirka 5 % då i synnerhet riskindikatorn talade för en något mindre aktieövervikt. 

• I fråga om ränterisken föredrog vi ränteinstrument med längre löptid. Vi hade fortsättningsvis 

övervikt i kreditriskplaceringar då den positiva utvecklingen av betalningsinställelser gynnade 

vår viktning.
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Allokeringskorgar 2021

• För de aktieviktade Allokeringskorgarna var 2021 ett mycket bra år då korgen Allokering Aktie Global steg med cirka 

26,40 % och Allokering Aktie med Finlandsvikt med cirka 21,90 %. Då man betraktar avkastningshistoriken av 

Allokeringskorgarna och deras föregångare Allokeringstjänst är den absoluta värdeökningen i Allokering Aktie Global 

den största genom tiderna mätt i årlig avkastning och i Allokering Aktie med Finlandsvikt den näst största. I relativa tal 

presterade dessa korgar lite sämre än marknaden som steg kraftigt år 2021.

• Andra korgar med aktievikt steg då aktiemarknaden gick upp och de utvecklades positivt i både absoluta och relativa 

tal under året. Vi inledde fjolåret med en aktieövervikt på 5 % och överviktade aktier under hela året. Övervikten 

varierade mellan 12,50 % och 1,25 %. I slutet av året var övervikten 7,5 %. Aktieövervikten gav bra avkastning då 

aktiemarknaden steg i den snabbaste takten sedan år 1999.

• Våra aktievikter i IT och finanssektorn i USA var särskilt lyckade. Vi hade också något större vikt i värdebolag som 

utvecklades bra i fjol. I slutet av året började man oroa sig för den ökade inflationen vilket gynnade i synnerhet 

finanssektorn i USA och värdeaktier som därmed gav skydd mot inflationstrycket.

→
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• I den måttliga profilen höjde vi neutralvikten i aktier från 25 % till 30 % så att vi kan trygga en tillräckligt stor förväntad 

avkastning på profilen. Vi strävar efter att hålla den förväntade avkastningen på portföljerna på en tillräckligt hög nivå. 

Därför lade vi till alternativa placeringar som ett nytt placeringsobjekt i profilerna Måttlig, Balanserad och Tillväxt. Vi 

använder fonden Nordea 1 Alpha 15 MA som ett nytt alternativt placeringsobjekt i portföljerna. Fonden förvaltas av vårt 

nordiska team. Vi finansierade köpet av fondinnehavet genom att minska andelen ränteplaceringar i portföljerna. Från 

anskaffningstidpunkten till slutet av året hade värdet på fonden Nordea Alpha 15 MA stigit med cirka 16,5 %.

• I fråga om våra ränteplaceringar hade vi neutralvikt i high yield-obligationer i början av året. Därefter övergick vi via 

undervikt till övervikt i slutet av året. High yield-obligationer gynnades i synnerhet av att betalningsinställelser 

utvecklades gynnsamt. I fråga om ränterisken föredrog vi i början av året obligationer med kort löptid, men började 

vikta obligationer med lång löptid mot slutet av året. Vi följer räntemarknaden i både Europa och USA som bägge 

föredrog långfristiga placeringar i slutet av året. Vi lyckades inte med våra ränteviktningar på önskat sätt då de 

stigande räntorna minskade avkastningen i synnerhet i slutet av året. 
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AKTIERISK – räntor vs aktier

RÄNTERISK – korta vs långa räntor

KREDITRISK – statsobligationer vs 

företagsobligationer

Fondportföljerna i januari – portföljförvaltarens 

kommentarer

Källa: NAM/Multi Assets 31.1.2022

• I januari utvecklades både aktie- och räntemarknaden negativt. Den ökade oron för 

inflationen fick räntorna att stiga och skapade osäkerhet på aktiemarknaden. För närvarande 

förväntar sig marknaden att USA:s centralbank höjer styrräntan minst fem gånger i år på 

grund av det ökade inflationstrycket. Även europeiska placerare oroar sig för den ökade 

inflationen. Det syns bland annat i att räntan på Tysklands tioåriga obligation översteg 

nollnivån i slutet av januari. Globala aktieplaceringar sjönk med cirka 3,9 % i januari. 

Tillväxtaktier med ett högt P/E-tal var tydliga förlorare i januari medan värdeaktier och i 

synnerhet utdelningsaktier presterade bättre. Avkastningen på portföljens ränteplaceringar var 

negativ i januari och high yield-obligationer och företagsobligationer i USA sjönk mest. 

Fonden Nordea Alpha 15 som är ett alternativt placeringsobjekt i portföljerna hade utvecklats 

positivt under föregående månader. I januari blev utvecklingen dock negativ och fonden 

avkastade -3,6 %.

• Vi ändrade inte portföljernas viktningar mellan sektorer och regioner i januari. Vi 

rebalanserade portföljerna på så sätt att de bättre motsvarar viktningen enligt våra mål.

• Januari var en tuff månad för placerare och avkastningen på alla portföljer var negativ. Även i 

relativa tal presterade portföljerna sämre än marknaden i allmänhet. 

• Vår aktieövervikt var ungefär 7,5 % i början av januari och i slutet av månaden sänkte vi den 

till cirka 5 % då i synnerhet riskindikatorn talade för en något mindre aktieövervikt. 

• I fråga om ränterisken föredrog vi ränteinstrument med längre löptid. Vi hade fortsättningsvis 

övervikt i kreditriskplaceringar då den positiva utvecklingen av betalningsinställelser gynnade 

vår viktning.
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AKTIERISK – räntor vs aktier

RÄNTERISK – korta vs långa räntor

KREDITRISK – statsobligationer vs 

företagsobligationer

Hållbara Fondportföljer i januari – portföljförvaltarens kommentarer

• I januari utvecklades både aktie- och räntemarknaden negativt. Den ökade oron för 

inflationen fick räntorna att stiga och skapade osäkerhet på aktiemarknaden. För 

närvarande förväntar sig marknaden att USA:s centralbank höjer styrräntan minst fem 

gånger i år på grund av det ökade inflationstrycket. Även europeiska placerare oroar sig för 

den ökade inflationen. Det syns bland annat i att räntan på Tysklands tioåriga obligation 

översteg nollnivån i slutet av januari. Globala aktieplaceringar sjönk med cirka 3,9 % i 

januari. Börserna i USA och Europa presterade i linje med den globala marknaden då den 

starkare US-dollarn ökade avkastningen för dem som placerat i euro. Tillväxtaktier med ett 

högt P/E-tal var tydliga förlorare i januari medan värdeaktier och i synnerhet utdelningsaktier 

presterade bättre. Avkastningen på portföljens ränteplaceringar var negativ i januari och 

high yield-obligationer och företagsobligationer i USA sjönk mest. 

• I januari var avkastningen på alla Hållbara Fondportföljer negativ i både absoluta och 

relativa tal. Fonden Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global gav en avkastning på cirka -5,4 % 

och utvecklades alltså sämre än marknaden. På samma sätt som i december presterade 

fonden Tillväxtregion Stjärnor sämre än tillväxtmarknaderna vilket dämpade portföljernas 

relativa utveckling. I fråga om ränteinstrument påverkade de stigande räntorna i synnerhet 

ränteplaceringar i USA som sjönk i takt med marknaden. 

• Vår aktieövervikt var ungefär 7,5 % i början av januari och i slutet av månaden sänkte vi 

den till cirka 5 % då i synnerhet riskindikatorn talade för en något mindre aktieövervikt. 

• I fråga om ränterisken föredrog vi ränteinstrument med längre löptid. Vi hade 

fortsättningsvis övervikt i kreditriskplaceringar då den positiva utvecklingen av 

betalningsinställelser gynnade vår viktning.

Källa: NAM/Multi Assets 31.1.2022
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AKTIERISK – räntor vs aktier

RÄNTERISK – korta vs långa räntor

KREDITRISK – statsobligationer vs 

företagsobligationer

Profilportföljerna i januari – portföljförvaltarens 

kommentarer

• Efter det starka fjolåret tog marknaden ett steg bakåt i januari då indexet MSCI World Net 

Total Return EUR sjönk med 3,9 %. Januari liknade också i övrigt utvecklingen i fjol. I fråga 

om aktiemarknader sjönk tillväxtmarknader minst medan Nordamerika och Finland 

presterade sämst. De som placerat i euro gynnades av att US-dollarn stärktes med 1,2 % 

mot euron. I januari riktades aktieförsäljningar i synnerhet till aktier med hög värdering 

medan aktier med låg värdering klarade sig med mycket mindre skador. Inflationen och 

centralbankernas stramare penningpolitik var stora marknadsteman i januari.

• Aktieövervikten varierade mellan 2,5 % och 10%. Vår värderingsmodell talar för aktier då 

riskpremien klart överstiger tröskelvärdet på 4,75 %. Vi kan lita på värderingsmodellens 

prognoskraft eftersom utsikterna för både resultaten och ekonomin är tillräckligt starka. 

Däremot talar vår taktiska modell inte för aktier då den har identifierat en placeringsmiljö där 

det inte finns tillräckligt med riskvilja för att aktier enligt modellen skulle kunna slå 

ränteinstrument. 

• Avkastningen på alla profilportföljer var negativ i januari. Den absoluta avkastningen på 

profilerna varierade mellan -1,6 % på ränteprofilen och -4,3 % på tillväxtprofilen.

• Signalen från vår kreditriskmodell talar tydligt för företagsobligationer utifrån måttliga 

kreditriskpremier då man beaktar betalningsinställelser som blivit relativt få. Även våra 

ränteriskmodeller föredrar långa obligationer framför korta. 

Källa: NAM/Multi Assets 31.1.2022



Nordea Bank Abp övervakas av Europeiska centralbanken (ECB) och Finansinspektionen i Finland.

Nordea har gjort upp detta material som allmän information och för privat bruk till placerare som Nordea erbjuder sina tjänster. Materialet beaktar inte en enskild 

placerares ekonomiska situation, placeringserfarenhet, placeringsobjekt eller riskprofil. Både avkastningen på en enskild placerares portfölj och sektorvikterna kan 

avvika från exempelportföljen i materialet. Skattekonsekvenserna har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Informationen i materialet ska inte uppfattas som ett 

anbudsprospekt eller en köp- eller säljrekommendation. Materialet är uppgjort utifrån information som är allmänt tillgänglig hos Nordea, förutom beskrivningar, 

rekommendationer, uppskattningar etc. som någon annan namngiven part har gjort. Informationen anses vara tillförlitlig men Nordea garanterar inte informationens 

riktighet eller fullständighet och ansvarar inte för skada eller kostnader som eventuellt förorsakas av användningen av detta material, även om tjänsteleverantören 

eller dennas representant hade haft kännedom om ett eventuellt fel i materialet. Nordeakoncernen, dess dotterbolag eller andra bolag i Nordeakoncernen eller de 

anställda i dessa bolag kan äga och bedriva handel med värdepapper i de bolag som nämns i detta material samt erbjuda bolagen vilka banktjänster som helst. 

För att undvika eventuella intressekonflikter har Nordeas medarbetare förbundit sig att följa bankens interna regler om hantering av insiderinformation, hantering av 

opublicerat placeringsanalysmaterial, samarbete med andra enheter i banken samt om personlig handel med värdepapper. Nordeakoncernen äger upphovsrätten till 

materialet. Denna rapport är inte avsedd för och får inte distribueras till personer eller organisationer med hemvist i USA.

Tack!


