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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.

Placeringarnas fördelning 1.5.2023
Förmögenhetsslag Vikt Neutral
Aktieplaceringar 90 % 90 %
Fastighetsplaceringar 10 % 10 %

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 %)

Neutralvikterna inom parentes

Portföljens avkastning
Portfölj

1 månad -0,3 %
3 månader -1,5 %
6 månader 3,9 %
12 månader -6,5 %
sedan start 7.6.2011 89,2 %
sedan start 7.6.2011 p.a. 5,5 %
från årets början 4,5 %

Volatilitet 14,7 %
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 America B 28,85
Aktia Europa B 17,31
Aktia Emerging Market Equity Select B 16,15
Aktia Europe Small Cap B 11,54
Aktia Nordic B 7,27
Placeringskorg Aktia Bostäder+ 5,00
Placeringskorg Aktia Affärsfastigheter 5,00
Aktia Nordic Small Cap B 4,04
Aktia Capital B 3,22
Aktia Nordic Micro Cap B 1,62
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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