
I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska och svenska aktiemarknaden under februari. 
Fondernas exponering mot mer konjunkturkänsliga sektorer, bl.a. industri och finans viktades upp under perioden i 
takt med allt starkare inkommande makrostatistik. Ingen enskild sektor bidrog positivt till fondernas värdeutveckling 
medan i synnerhet hälsovård och teknologi bidrog negativt under månaden. Sammantaget utvecklades fonderna 
negativt när de globala aktiemarknaderna föll i februari. Fonden IKC Sverige Flexibel utvecklades emellertid positivt 
när den svenska aktiemarknaden steg. Främst bidrog fastighet och sällanköpsvaror positivt medan bl.a. råvaror och 
industri bidrog negativt till värdeutvecklingen under månaden.

Efter den starka inledningen av året präglades månadens utveckling på aktiemarknaderna av en allmän oro över att 
den amerikanska centralbanken kan behöva höja styrräntan mer än vad som tidigare prognosticerats. Stark 
inkommande statistik för den amerikanska tjänstesektorn, låg arbetslöshet och högre än förväntad inflation bidrog till 
att sentimentet bland investerare föll under månaden. De amerikanska hushållen håller konsumtionen uppe trots 
breda kostnadsökningar, men sparkvoten faller vilket antyder viss konsumtion för sparade pengar. Det är sannolikt 
att tillväxten i den amerikanska ekonomin saktar in under andra halvåret i samband med att räntehöjningarna får allt 
större genomslag på efterfrågan i ekonomin. I samband med FED-mötet kommunicerade den amerikanska 
centralbanken att man har mer arbete kvar att göra för att stävja inflationen, vilket tyder på fortsatta räntehöjningar i 
närtid. När vi börjar närma oss slutet av rapportperioden för det fjärde kvartalet har bolagen överlag slagit 
förväntningarna på både omsättning och vinst i en majoritet av fallen. Däremot guidar flera bolag, bland annat 
detaljhandelskedjor som Walmart för svagare utveckling under andra halvåret.
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Aktiemarknaderna steg i inledningen av februari i 
samband med att både den amerikanska och den 
europeiska centralbanken planenligt höjde styrräntan 0,5 
procent utan att annonsera några oväntade negativa 
nyheter. Därefter utvecklades aktiemarknaderna 
oregelbundet när bolagsrapporterna gav ett blandat 
resultat under den pågående rapportsäsongen för det 
fjärde kvartalet. I mitten av månaden föll 
aktiemarknaderna i samband med att inflationen i den 
amerikanska ekonomin kom in högre än förväntat, vilket 
minskade riskaptiten när investerare oroade sig för nya 
räntehöjningar från FED. Nedgången på 
aktiemarknaderna förstärktes i slutet av månaden efter 
signaler om fortsatt styrka i den amerikanska ekonomin 
med förnyad ränteoro som följd.



I Europa har lägre energipriser och mildare väder bidragit till ljusare utsikter för tillväxten än vad som tidigare 
befarats. I Tyskland har tillverkningsindustrin stabiliserats och orderingången planat ut efter flera månaders 
nedgång. Inkommande data tyder allt mer på en mjuklandning i den europeiska ekonomin. I Kina annonserade 
staten ett tillväxtmål på 5 procent för 2023, vilket var något lägre än väntat. Samtidigt visar inkommande data för 
tillverkningsindustrin att tillväxten tog fart efter att Kina släppte nolltoleransen mot Covid vid årsskiftet. Kinas 
återöppnande förväntas bidra positivt till tillväxtförutsättningarna för den globala ekonomin under året.

I Sverige reviderade SCB tillväxten för det fjärde kvartalet till -0,2 procent i årstakt, vilket var bättre än förväntat. 
Byggsektorn har det tufft, men industrin i övrigt uppvisar tecken på att stabiliseras. Likt Tyskland kan den svenska 
industrin nu vara på väg att bottna efter flera månader av fallande orderingång. Tjänstesektorn som har hållit uppe 
väl i Sverige ser dock ut att mattas av något framöver. Riksgäldens prognos för den svenska BNP-tillväxten visar 
på en minskning med -0,7 procent i år och en ökning med 1,3 procent 2024. Samtidigt förväntar Riksgälden att 
inflationen faller tillbaka snabbt under året.

Niklas Hultqvist, fondförvaltare

Bästa fonder 
NAV per 2023-02-28

IKC Sverige Flexibel 
i år 4,64%
senaste fem åren: 110,3%

IKC Avkastningsfond A
i år  3,06%
senaste fem åren: 14,0%

IKC Strategifond
i år 2,79%
senaste fem åren: 22,9%
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Oväntat stark motståndskraft i ekonomierna och fortsatt höga 
inflationssiffror har gjort att centralbankerna har skärpt 
tonläget igen och förväntningar på räntehöjningar har därmed 
kommit upp med stigande räntor som följd. 
Aktiemarknaderna har stått emot de stigande räntorna relativt 
väl och tagit fasta på att stark ekonomisk statistik pekar på 
att en djup recession kan undvikas. Rapportperioden bjöd 
sammantaget på blandade resultat från företagen med olika 
reaktioner. Den svenska företagsobligationsmarknaden har 
börjat komma in i en mer positiv trend med en stabil 
utveckling. Avkastningsfonden hade ytterligare en fin månad 
med en uppgång på nära 1,5% och har därmed stigit med 
nästan 3,1% i en stark inledning på året.

Ett bättre marknadsklimat har öppnat för en hög aktivitet med relativt många emissioner från olika typer av 
företag även om flertalet fastighetsbolag fortsätter att avvakta. Likviditeten i marknaden förefaller vara god och 
de emissioner som kommer är efterfrågade. Avkastningsfonden deltag bland annat när Zeta Display 
refinansierade sin gamla obligation med en ny, när Nordnet emitterade en efterställd obligation och när Volvo 
Car emitterade en grön obligation. Fonden gjorde även en del affärer när det uppstod bra möjligheter och för 
att hantera likviditet. Förhoppningsvis fortsätter den positiva trenden så att allt fler företag kan få möjlighet att 
komma till marknaden och emittera på rimliga villkor framöver. 

En stabil marknad med höga avkastningsnivåer medförde att de flesta innehaven i portföljen bidrog positivt till 
avkastningen under månaden. Ett undantag var Yrkesakademin som har fortsatta problem med 
arbetsförmedlingens uppdrag. Moment Group började däremot återhämta sig efter en fin rapport och även 
Storskogen kom med en relativt bra rapport som medförde att obligationerna fortsatte att utvecklas väldigt 
starkt. Det var också generellt en fortsatt återhämtning från pressade nivåer för fastighetsobligationer. 
Avkastningsnivåerna i marknaden är höga även om de börjar komma ner med sjunkande riskpremier vilket 
motverkas av att räntenivån fortsätter uppåt. Det finns många orosmoln med krig och inflation men en hög 
avkastningsnivå ger förutsättningar för god utveckling.
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Oväntat stark motståndskraft i ekonomierna och fortsatt höga 
inflationssiffror har gjort att centralbankerna har skärpt tonläget igen och 
förväntningar på räntehöjningar har därmed kommit upp med stigande 
räntor som följd. Aktiemarknaderna har stått emot de stigande räntorna 
relativt väl och tagit fasta på att stark ekonomisk statistik pekar på att en 
djup recession kan undvikas. Rapportperioden bjöd sammantaget på 
blandade resultat från företagen med olika reaktioner. Den svenska 
företagsobligationsmarknaden har börjat komma in i en mer positiv trend 
med en stabil utveckling. Strategifonden hade en hygglig månad med en 
uppgång på drygt 0,2% och har därmed stigit med nästan 2,8% i en stark 
inledning på året.

En stabil marknad med höga avkastningsnivåer medförde att de flesta 
obligationsinnehaven i portföljen bidrog positivt till avkastningen under 
månaden. Ett undantag var Yrkesakademin som har fortsatta problem 
med arbetsförmedlingens uppdrag. Moment Group började däremot 
återhämta sig efter en fin rapport och även Storskogen kom med en 
relativt bra rapport som medförde att obligationerna fortsatte att utvecklas 
väldigt starkt. Det var också generellt en fortsatt återhämtning från 
pressade nivåer för fastighetsobligationer. Aktieinnehaven hade en 
blandad utveckling med exempelvis stark utveckling för Avanza medan 
Electrolux gick svagt. Sammantaget gav de negativt bidrag till portföljen. 
Avkastningsnivåerna i marknaden är höga även om de börjar komma ner 
med sjunkande riskpremier vilket motverkas av att räntenivån fortsätter 
uppåt. Det finns många orosmoln med krig och inflation men en hög 
avkastningsnivå ger förutsättningar för god utveckling.
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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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