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

Gynnsammare förutsättningar i 
regionen i takt med att Kina öppnar 
upp, konjunkturen bottnar och 
riskaptiten återvänder.

Nordens cykliska karaktär brukar 
missgynnas i orostider, men bolagen 
har demonstrerat motståndskraft och 
god vinstutveckling. 

Korta räntor har stigit och erbjuder 
nominell avkastning och stabilitet i 
orostider, men det är fortsatt en 
utmaning att hitta attraktiv real 
avkastning.

Kombinationen av hög inflation 
och konjunkturoro har gett stigande 
riskpremier och högre räntenivå. 

Långa obligationer en gardering mot 
negativa konjunkturöverraskningar, 
men hög inflation och stigande 
styrräntor ger volatilitet.

Osäkerhet om konjunkturbilden och 
oro för svagare kassaflöden gör att 
marknaden vill kompensera med 
tydlig kreditriskpremie. 

Regionen har klarat det senaste årets 
utmaningar, så som geopolitik och 
energikris, bättre än befarat och 
värderingen är återhållen. 

Tiden går fort och vi har redan passerat en dryg tredjedel 
av 2023. Hittills är den faktiska konjunkturbilden väsentligt 
mindre negativ jämfört med vad som befarades av major-
iteten av prognosmakare inför årsskiftet. Att efterfrågan i 
ekonomin varit starkare än väntat är också en viktig anled-
ning till att den envist höga inflationen tar tid att växla 
ned. Frågan är om den oväntat stabila ekonomiska utveck-
lingen kan fortsätta eller om kraftigt höjda räntor till slut 
tvingar ekonomin i recession. Styrräntan i USA har under 
loppet av senaste året höjts från i runda tal noll till fem 
procent. För varje månad som passerar utan att ekonomin 

krackelerar så minskar dock risken för ett genuint negativt 
utfall.  Vårt huvudscenario är alltjämt att konjunkturläget 
stabiliseras under 2023. De primära drivkrafterna bakom 
detta är återöppningen av den kinesiska ekonomin tillsam-
mans med en normalisering av leveranskedjorna, vilket 
bör medföra både högre tillväxt och ett lägre inflations- 
tryck. Samtidigt kommer hushållens situation att vara 
betydligt gynnsammare under 2024, efter två extremt 
utmanande år i form av galopperande priser och räntehöj- 
ningar, vilket gröpt ur konsumenternas reala inkomster. 
Med detta sagt fortsätter arbetsmarknaden att vara 

anmärkningsvärt robust, vilket stöttar hushållen. Under 
2024 förväntas inflationen växla ned mot centralbanker-
nas inflationsmål, vilket också öppnar för en mindre åt- 
stramande penningpolitik. Centralbankerna har dock gjort 
stora missbedömningar under senare år. Osäkerheten är 
därför osedvanligt stor och ny information om konjunktur- 
och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för 
räntepolitiken likväl som humöret i finansiella marknader.

Risktillgångar, så som aktier och krediter, har utvecklats relativt väl hittills i år, om än 
under stor volatilitet. Samtidigt är tillförsikten i finansiella marknader återhållen. Kombi-
nationen av ett skeptiskt investerarkollektiv men en relativt god värdeutveckling i aktie- 
och kreditmarknaden indikerar att många aktörer är underviktade risktillgångar. När 
drygt hälften av USA-bolagen rapporterat resultaten för första kvartalet har i runda tal 
80% slagit analytikernas vinstförväntningar, då såväl efterfrågan som marginaler har 
överraskat positivt.  Även i Norden och Europa överväger de positiva rapportöverrask-
ningarna, vilket understödjer marknaden. Banker gynnas av ett högre ränteläge, indus-
trin skördar frukterna av bra efterfrågan och förbättrade leveranskedjor samtidigt som 
rejäla prishöjningar stärkt marginalerna. Under mars skalade vi ned vår övergripande 
aktievikt till neutral, parallellt med att vi minskade vår exponering mot krediter med 
högre kreditrisk (HY). Samtidigt ökade vi likviditeten genom att placera i kassa och korta 
företagskrediter. Via denna portföljanpassning har vi ökat frihetsgraderna och är redo 
att justera risktagandet i takt med att osäkerheten minskar.

Kommande månader bjuder sannolikt på volatilitet drivet av osäkerhet kring konjunk-
tur, inflation, räntor, valutor och geopolitik vilket öppnar för investeringsmöjligheter. 
Alternativa placeringarna kan ge riskspridning i portföljen om samvariationen med 
övriga tillgångslag är låg och avkastningen drivs av andra källor. 



DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare är Christian Lindahl,  
Chef Private Banking Stockholm, Ålandsbanken Abp  
(Finland), svensk filial.

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. Ålands-
banken kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Ålands-
banken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit 
genom beslut grundat på material i föreliggande publikation.

Marknadsföringsmaterial

Innehållet i denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsan-
alys 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.

Intressekonflikter

Ålandsbanken har fastställt interna regler för hur intressekonflikter ska iden-
tifieras och hanteras. Dessa regler innehåller såväl organisatoriska som 
administrativa regler som syftar till att tillförsäkra bankens personal en till-
räcklig 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 han-
terar intressekonflikter finns på www.alandsbanken.fi.

Risker
Information i denna publikation som hänvisar till

• tidigare resultat som avser ett finansiellt instrument,  
ett finansiellt index eller en investeringstjänst, eller

• simulerade resultat, eller

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

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.

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

• 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.

Upphovsrätt och förbud mot spridning

Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens till-
stånd. 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.
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