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Vi räknar med att investeringsåret 2023 kommer att
präglas av att inflationen kulminerar och därefter faller
snabbt. Det bör bidra till en stabilisering av räntemarknaden och i allmänhet bättre förutsättningar för
högre riskaptit i finansiella marknader. Att vi går mot
en normalisering av centralbankspolitiken är i grunden
positivt och ett kvitto på att ekonomin har stabiliserats så
till den grad att den extrema penningpolitiken kan fasas
ut. Motorn i finansiella marknader bör vara en sund självbärande vinsttillväxt i näringslivet, snarare än extremt
expansiva monetära förhållanden. Nollräntor eller minus-

AKTIEVIKT (Normalläge 50%)

räntor är knappast långsiktigt förenligt med en balanserad
utveckling av ekonomin. Under kommande kvartal, i takt
med att inflationen kulminerar och vänder ned, bör såväl
ränte- som aktiemarknaden flytta blicken från inflation
och centralbanker, för att i stället söka tecken på ekonomisk återhämtning. Vi återgår då till en mer normal logik där
goda nyheter vad gäller konjunkturen och bolagens vinstutveckling tolkas positivt, snarare än något som hetsar
centralbanker till åtstramning. Icke desto mindre är vår
bedömning är att vinstprognoserna för 2023 är för höga.
Svagare efterfrågan dämpar produktionen och sänker

kapacitetsutnyttjandet. Men det finns motverkande
faktorer. Flertalet nordiska exportbolag gynnas av en
tydlig valutamedvind samtidigt som råvarukostnaderna
och fraktkostnader har vänt ned. Prishöjningar under året
får också full effekt under 2023. Nettoeffekterna är som
vanligt svårbedömda, men vi räknar med att vinstförväntningarna för de nordiska marknaderna som helhet kan
vara 5–10% i överkant.

ALLOKERING
ALLOKERING

AKTIER*

Trots mörka orosmoln så som inflation, räntor, konjunktur och geopolitik har
finansiella marknader levererat en stark återhämtning sedan kursbotten i slutet av
september. Vi tolkar detta återtåg som ett kvitto på överdrivet nedtryckta värderingar
i kombination med klart godkända delårsrapporter från bolagen. Fallande aktiekurser
och lägre vinstmultiplar hittills under året har skapat utrymme för de nedjusteringar
av vinstprognoser som vi räknar med. Att få dessa nedjusteringar på plats kan vara
en förlösande faktor, i syfte att få till stånd ett mer varaktigt gynnsamt börsklimat,
så länge vi behåller bilden av en gradvis ekonomisk återhämtning under loppet av
2023 och 2024. Trots bra rapporter från bolagen, så börjar vi se försiktiga tendenser
till att vinstprognoser revideras ned. Det tycker vi är bra. Vi behåller en försiktig övervikt i tillgångsslaget aktier. Inom räntor arbetar vi fortsatt med en övervikt i krediter,
där vi ser riskpremierna som attraktiva.

NORDEN
Nordens cykliska karaktär tenderar
att missgynnas i orostider, men den
senaste rapportperioden demonstrerar
bolagens motståndskraft.

ALTERNATIVA INV.
Kommande månader
bjuder sannolikt
ALTERNATIVA
INV. på volatilitet drivet av osäkerhet kring
konjunktur, inflation, räntor, valutor och geopolitik vilket öppnar för investeringsKommande månader bjuder sannolikt på volatilitet
möjligheter. vilket öppnar för intressanta investeringsmöjligheter.

*Avser enbart relativ allokering inom tillgångsslaget.

55%

EUROPA
Mitt i den energi- och geopolitiska
krishärden men värderingen är
nedpressad. Gynnsamt med en
hög andel konjunkturstabila och
lågvolatila sektorer.

USA
Industri- och arbetsmarknadsdata
fortsätter att vara förhållandevis
robusta medan värderingen är högre
än i Europa och dollarn dyr.

TILLVÄXTMARKNADER
Sannolikt har dollarstyrkan
kulminerat samtidigt som den
kinesiska konjunkturen knappast
försvagas ytterligare.

LÅNGA
Långa obligationer en försäkring
mot negativa konjunkturöverraskningar, men hög inflation och stigande
räntor riskerar att ge kursförluster.

FÖRETAGSOBLIGATIONER,
BÄTTRE KREDITVÄRDIGHET (IG)
Kombinationen av hög inflation och
konjunkturoro har gett stigande riskpremier och högre räntenivå.

FÖRETAGSOBLIGATIONER,
LÄGRE KREDITVÄRDIGHET (HY)
Osäkerhet om konjunkturbilden
och oro för svagare kassaflöden gör
att marknaden vill kompensera med
högre kreditriskpremier.

RÄNTOR*

KORTA
Korta räntor har stigit men det är
fortsatt en utmaning att hitta positiv
real avkastning, men segmentet
erbjuder viss stabilitet i orostider.

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Intressekonflikter

Ansvarig utgivare

Ålandsbanken har fastställt interna regler för hur intressekonflikter ska identifieras och hanteras. Dessa regler innehåller såväl organisatoriska som
administrativa regler som syftar till att tillförsäkra bankens personal en tillräcklig grad av oberoende så att de kan tillvarata kundernas intressen. När
det gäller de rekommendationer om investeringar i värdepapper som lämnas
av Ålandsbanken finns det anledning att informera om att Ålandsbanken vid
olika tillfällen kan handla för egen räkning och ha positioner i de värdepapper
som rekommendationen avser. Mer information om hur Ålandsbanken hanterar intressekonflikter finns på www.alandsbanken.fi.

Ansvarig utgivare är Nina Laakkonen,
Chef Private Banking Finland, Ålandsbanken Abp.

Ålandsbanken
Ålandsbanken står under finländska Finansinspektionens tillsyn.

Ansvarsbegränsning
Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information
som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit
genom beslut grundat på material i föreliggande publikation.

• att det är viktigt att fortlöpande följa utvecklingen på dina innehav.
• att du när du gjort en investering i värde-papper, på eget initiativ
måste vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för förluster.
• att en investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde
samt att du till och med kan förlora hela det insatta kapitalet. Vissa
placeringar i optioner eller andra derivatinstrument kan dessutom
leda till förluster som överstiger din ursprungliga investering.
• att om du lånefinansierar en investering i värdepapper så ökar din
ekonomiska risk avsevärt.

Risker
Information i denna publikation som hänvisar till
• tidigare resultat som avser ett finansiellt instrument, ett finansiellt
index eller en investeringstjänst, eller

Marknadsföringsmaterial

• simulerade resultat, eller

Innehållet i denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i
Ålandsbanken att före spridningen för egen del handla i de värdepapper som
omnämns. Publikationen är därför att betrakta som marknadsföringsmaterial
och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra
en av flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till
någon enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med
eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i värdepapper och utgör
därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar
rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare.

• en prognos om framtida resultat utgör inte någon tillförlitlig
indikation om framtida resultat.

Ålandsbanken Abp
www.alandsbanken.fi
info@alandsbanken.fi

• att det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan
rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera
fel eller fråga om du inte förstår redovisningen.

Upphovsrätt och förbud mot spridning
Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Ålandsbanken tillåter spridning av publikationen på sociala medier så
länge den sprids utan ändringar i innehåll eller layout. Det är dock inte tillåtet
att sprida publikationen i USA eller i något annat land där det enligt landets
regler råder förbud mot sådan spridning.

Tänk på
• att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och
att de placeringar som du gör sker på din egen risk.
• att kontrollera utgivarens/emittentens kreditvärdighet.
• att du måste sätta dig in i de villkor som gäller för handel med
värdepapper och i förekommande fall information i prospekt,
marknadsföringsmaterial samt övrig information om aktuellt
värdepapper, dess egenskaper och risker.
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*) Samtalsavgift 8,35 cent/samtal +
16,69 cent/minut (moms 24%).
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