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Portföljförvaltarens kommentar
Avkastningen på den globala aktiemarknaden var i april nära noll i euro. Aktiemarknaden
har rört sig i sidled utan en tydlig riktning i praktiken redan under de senaste tre
månaderna. 
Resultattillväxtprognoserna förutspår en resultattillväxt på 4 procent för de globala
aktiemarknaderna under de följande 12 månaderna. Den globala framåtblickande P/E är
15,6, vilket är i linje med mediannivån för de senaste 10 åren. 
Aktiernas värderingsnivåer befinner sig nära de genomsnittliga nivåerna i förhållande till
sin egen historia, men riskpremien i relation till räntorna är tydligt lägre än det historiska
genomsnittet.  Det finns alltså knappt med utrymme för en ökning i
värderingskoefficienterna. Resultattillväxtprognoserna för i år ligger på noll, alltså utgör
inte heller resultattillväxten en drivkraft för avkastningen, om inte resultaten överraskar
tydligt i överkant. Enligt vår mening prissätter inte aktiemarknaderna tillräckligt
recessions- och resultattillväxtrisken, så vi behåller aktierna fortfarande i undervikt. Inom
aktieallokeringen överviktar vi tillväxtmarknader och är i undervikt i USA och Norden.
Europa och Japan är i neutral vikt.
Totalinflationen fortsätter sitt avtagande både i USA och Europa. Den underliggande
inflationen är driven av tjänsterna dock fortfarande mycket ihärdig, men lyckligtvis har
inte heller den ökat på årsnivå längre. Tumultet kring banksektorn fortsätter och
bankerna stramar åt kreditgivningsvillkoren. Övre gränsen för Feds styrränta är nu 5,25
procent och fler räntehöjningar kommer knappast att ses. ECB:s styrränta är 3,75
procent och en eller två höjningar på 25 räntepunkter är ännu att vänta.
De långa räntorna har fortsatt sin fluktuering, men i räntenivån har man sist och slutligen
inte sett stora rörelser i någon riktning. Vi tror att höjningstrycket har lättat och vi väntar
oss inte en nämnvärd stigning i statsobligationsräntorna från sina nuvarande nivåer. Vi
fortsätter i övervikt i korta räntor, vars nivå är mycket attraktiv i förhållande till de långa
räntorna. I ränteallokeringen överviktar vi tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal
valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer.
Tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar är i neutralvikt och euroområdets
statsobligationer i undervikt.

Placeringarnas fördelning 1.5.2023
Förmögenhetsslag Vikt Neutral
Korta räntor 16.6 % 14 %
Långa räntor 61.52 % 62 %
Aktieplaceringar 18 % 20 %
Fastighetsplaceringar 3.88 % 4 %

Aktieplaceringarnas fördelning 1.5.2023

Europa 46,4 % (46,0 %)
Nordamerika 32,1 % (35,0 %)
Tillväxtmarknader 17,9 % (15,0 %)
Finland 3,6 % (4,0 %)

Ränteplaceringarnas fördelning 1.5.2023

Företagslån 41,3 % (42,8 %)
Statsobligationer 25,6 % (26,5 %)
Korta räntor 21,2 % (18,4 %)
Tillväxtmarknader 11,8 % (12,2 %)

Neutralvikterna inom parentes

Portföljens avkastning
Portfölj

1 månad 0,1 %
3 månader -0,6 %
6 månader 2,0 %
12 månader -4,8 %
sedan start 7.6.2011 26,6 %
sedan start 7.6.2011 p.a. 2,0 %
från årets början 2,1 %

Volatilitet 5,2 %
p.a. är en förkortning för per annum, dvs. på årsnivå

Indexerad utveckling 7.6.2011 - 1.5.2023

  Portfölj

Placeringar 1.5.2023
Art Vikt %
Aktia Ränteportfölj B 61,52
Aktia Kort Företagsränta+ B 16,60
Aktia America B 5,77
Aktia Europa B 3,46
Aktia Emerging Market Equity Select B 3,23
Aktia Europe Small Cap B 2,31
Placeringskorg Aktia Bostäder+ 1,94
Placeringskorg Aktia Affärsfastigheter 1,94
Aktia Nordic B 1,45
Aktia Nordic Small Cap B 0,81
Aktia Capital B 0,65
Aktia Nordic Micro Cap B 0,32
Totalt 100,00

Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och deras historiska värdeutveckling är ingen garanti för kommande avkastning. Aktia Livförsäkring Ab garanterar inte avkastningen på
placeringsobjekten eller att det placerade kapitalet bevaras. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket POP bankerna fungerar som ombud.

Vid beräkning av portföljens avkastning och den indexerade utvecklingen beaktas såväl fondernas som försäkringens samtliga löpande kostnader. För tiden före 1.12.2013 beaktas inte POP
portföljens årliga kostnad, som är 0,2 % av värdet på de fondandelar som ingår i portföljen.
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