
I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under januari. Fondernas 
exponering mot defensiva sektorer bidrog negativt i samband med att intresset för mer konjunkturkänsliga sektorer 
ökade under perioden. Industri, fastighet och finans bidrog positivt till fondernas värdeutveckling medan hälsovård 
och dagligvaror bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna svagt negativt samtidigt som 
aktiemarknaderna steg i januari. Fonden IKC Sverige Flexibel utvecklades emellertid positivt. Främst bidrog 
industri, sällanköpsvaror och finans positivt medan bl.a. dagligvaror bidrog negativt till värdeutvecklingen under 
månaden.

Året inleddes med stigande aktiemarknader i kölvattnet av förbättrade konjunkturutsikter och förväntningar om att 
den amerikanska centralbanken befinner sig nära en nivå där man slutar höja räntan ytterligare. Inledningen av 
rapportperioden för det fjärde kvartalet överraskade överlag positivt och bidrog till ett positivt sentiment under 
månaden. I den amerikanska ekonomin steg BNP-tillväxten 2,9 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var 
bättre än förväntat. Tjänstesektorn håller uppe väl medan tillverkningsindustrin saktar in. Arbetslösheten sjönk till 
3,4 procent under januari, vilket tyder på fortsatt bra aktivitet i den amerikanska ekonomin. Tillväxten förväntas 
sakta ned under 2023, men inbromsningen ser ut att bli mild. Samtidigt faller inflationen vilket innebär att den 
amerikanska centralbanken kan dra ned på tempot att höja räntan ytterligare. Strax efter månadsskiftet höjde FED 
planenligt styrräntan 0,5 procent och annonserade samtidigt att de genomförda räntehöjningarna har dämpat 
inflationen, vilket mottogs positivt av aktiemarknaderna.
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I inledningen av januari steg aktiemarknaderna när 
tilltagande förväntningar om en mjuklandning i den 
amerikanska ekonomin bidrog till ökad riskaptit bland 
investerare. Inkommande data som visade på fallande 
inflationstryck i den amerikanska ekonomin bidrog till 
ytterligare uppgångar i mitten av månaden. Kort därefter 
föll aktiemarknaderna tillbaka i samband med svagare 
än förväntad statistik för den amerikanska 
tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Nedgången blev 
kortvarig och mot slutet av månaden steg 
aktiemarknaderna, i synnerhet teknologisektorn, i 
samband med att långa amerikanska räntor föll tillbaka. 



I slutet av januari höjde IMF prognosen för den globala tillväxten till 2,9 procent under 2023. Prognosförändringen 
bygger främst på att konjunktursvackan sannolikt blir svagare än tidigare befarat. I Eurozonen steg BNP-tillväxten 
1,9 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var bättre än förväntat. Orderingången inom industrin har 
stabiliserats efter flera månader av fallande volymer. Utsikterna för den europeiska ekonomin ser generellt ljusare 
ut än förväntansbilden för ett par månader sedan. Däremot ligger inflationen kvar på en förhöjd nivå vilket bidrog till 
att den europeiska centralbanken höjde styrräntan 0,5 procent strax efter månadsskiftet. ECB annonserade även 
att det är aktuellt med ytterligare höjningar framgent. I Kina steg BNP-tillväxten 2,9 procent i årstakt under fjärde 
kvartalet, vilket var marginellt bättre än förväntat. Indikatorer för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn steg 
under januari vilket tyder på allt bättre aktivitet i den kinesiska ekonomin. Därutöver finns potential för ytterligare 
stimulanser framöver från den kinesiska regeringen.

I Sverige föll oväntat BNP-tillväxten -0,6 procent under det fjärde kvartalet från föregående kvartal. I synnerhet 
detaljhandeln saktade in medan industrin fortsätter att uppvisa stabil orderingång. Samtidigt har den svenska 
byggsektorn bromsat in rejält. Riksbankens prognos för den svenska BNP-tillväxten ligger för närvarande på -1,2 
procent under 2023. Vid Riksbankens möte i inledningen av februari höjdes som väntat styrräntan 0,5 procent i ett 
led att bromsa inflationen. I samband med detta annonserades även försäljningar av statsobligationer från och 
med april.

Niklas Hultqvist, fondförvaltare

Bästa fonder 
NAV per 2023-01-31

IKC Fastighetsfond A 
i år 8,57%
senaste fem åren: 76,12%

IKC Global Infrastructure A 
i år  3,45%
senaste fem åren: 52,78%

IKC Sverige Flexibel
i år 3,04%
senaste fem åren: 111,28%
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Efter en del signaler om att inflationen har börjat komma ner 
har centralbanker sänkt tempot i räntehöjningarna. Samtidigt 
har många ekonomier fortsatt att uppvisa god motståndskraft 
vilket gör att allt fler bedömer att det blir en mjuklandning där 
en djup recession kan undvikas. Det har medfört att 
marknaderna har utvecklats starkt i inledningen av året och 
att det har skett en del skiften från mer defensiva sektorer till 
sektorer som har pressats mycket eller som kan dra nytta av 
en återhämtning. Rapporterna som har kommit från företag 
inom industrin har också varit relativt bra. Den svenska 
företagsobligationsmarknaden har så smått börjat påverkas 
av den positiva utvecklingen i omvärlden även om 
avkastningskraven fortsatt är uppskruvade. 
Avkastningsfonden fick en fin start på året och steg med 
nästan 1,6% under den första månaden.

En stark marknadsutveckling öppnade för att företag skulle komma till marknaden och det blev hög aktivitet 
från start med många emissioner även om det var lite avvaktande i svenska kronor. Mottagande i marknaden 
har varit bra med god efterfrågan och det förefaller finnas gott om likviditet. Avkastningsfonden deltog när 
Norlandia emitterade för att finansiera uppköpet av Frösunda och även när Ehab och Open Infra utökade sina 
obligationer. Fonden gjorde också en del affärer när det uppstod bra möjligheter och för att hantera likviditet. 
Förhoppningsvis fortsätter marknadsförhållanden förbättras framöver så att fler företag kan komma till 
marknaden och emittera på rimliga villkor.

De flesta innehaven i portföljen bidrog positivt till avkastningen under månaden som en följd av styrka i 
marknaden och höga avkastningsnivåer. Ett par undantag var Oscar Properties där det finns oro kring 
finansieringen samt Ellos som påverkas av att det har kommit negativa signaler från en del andra e-handlare. 
Bland de som utvecklades starkt fanns Brado/Frösunda som annonserade återköp av sina obligationer i 
samband med att de köptes upp av Norlandia, Mirovia som får stöd av att ägaren Ehab emitterade obligationer 
och Storskogen som rekylerade upp från nedpressade nivåer. Riskpremierna är fortfarande höga och 
räntehöjningar från Riksbanken bidrar till att det blir höga avkastningsnivåer i marknaden. Det ger 
förutsättningar för en god utveckling framöver även om det finns politisk oro med krig i Ukraina, en kylig 
relation mellan USA och Kina samt fortsatt osäkerhet kring inflation, räntor och ekonomierna. 
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Efter en del signaler om att inflationen har börjat komma ner har 
centralbanker sänkt tempot i räntehöjningarna. Samtidigt har många 
ekonomier fortsatt att uppvisa god motståndskraft vilket gör att allt fler 
bedömer att det blir en mjuklandning där en djup recession kan 
undvikas. Det har medfört att marknaderna har utvecklats starkt i 
inledningen av året och att det har skett en del skiften från mer defensiva 
sektorer till sektorer som har pressats mycket eller som kan dra nytta av 
en återhämtning. Rapporterna som har kommit från företag inom 
industrin har också varit relativt bra. Den svenska 
företagsobligationsmarknaden har så smått börjat påverkas av den 
positiva utvecklingen i omvärlden även om avkastningskraven fortsatt är 
uppskruvade. Strategifonden fick en fin start på året och steg med 
nästan 2,6% under den första månaden.

De flesta obligationsinnehaven i portföljen bidrog positivt till 
avkastningen under månaden som en följd av styrka i marknaden och 
höga avkastningsnivåer. Ett undantag var Oscar Properties där det finns 
oro kring finansieringen. Bland de som utvecklades starkt fanns Brado/
Frösunda som köptes upp av Norlandia och Mirovia som får stöd av att 
ägaren Ehab emitterade obligationer. Aktieinnehaven gick generellt bra 
med stark utveckling för bland annat Castellum och Volvo medan 
AstraZeneca gick svagare. Riskpremierna är fortfarande höga och 
räntehöjningar från Riksbanken bidrar till att det blir höga 
avkastningsnivåer i marknaden. Det ger förutsättningar för en god 
utveckling framöver även om det finns politisk oro med krig i Ukraina, en 
kylig relation mellan USA och Kina samt fortsatt osäkerhet kring inflation, 
räntor och ekonomierna. 
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Kontakta gärna vår försäljningschef för
uppdatering och information om fonder och
förvaltning.

Tore Landin 
Försäljningschef 
Mail: tore.landin@ikc.se
Mobil: +46 (0)734 29 55 97
www.ikc.se
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi 
rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som 
finns på vår hemsida www.ikc.se.

IKC Capital AB är ett privatägt svenskt värdepappersbolag som bland annat ansvarar för att förvalta och 
marknadsföra 8 värdepappersfonder. Dessa fonder hanteras i samarbete med fondbolaget Coeli Asset 
Management AB och administreras av FCG Fonder AB.
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