
Förvaltarkommentar 
SVP portföljförvaltning oktober 2022
I likhet med september hör säsongsmönstret för oktober 
till årets mest negativa, men till skillnad från förra 
månaden har denna avvikit positivt, i alla fall till och 
med den 24:e oktober, som utgör brytpunkten denna 
månad. SVP:s diskretionära portföljer har också klara 
sig hyggligt med en ökning för Balanserad på 1,0 
procent, Offensiv med 1,6 procent och Aggressiv med 
2,5, vilket är något sämre än jämförelseindexen. Efter 
nästan tio månader har Balanserad sjunkit med 7,1 
procent, Offensiv med 10,9 procent och Aggressiv med 
14,8 procent, vilket är bättre än respektive jämförel-
seindex.
Fram till brytpunkten har globala aktiemarknader känne-
tecknats av stora slag och ännu större intradag-volatilitet 
och skillnaderna mellan olika regioner har varit stora, med 
Nordamerika som bästa region och Emerging Markets 
som sämsta (den enda som har backat i lokala valutor). 
Efter tio månader är Nordamerika fortfarande den bästa 
regionen för en svensk placerare, med en utveckling på -1,8 
procent. Sämst är EM på -12,6 procent, men absolut sämst 
är den svenska börsen, som har tappat 27,7 procent.

Jag har funderat över lite småförändringar i portföljerna, 
men i det här läget är allokeringen det överlägset viktigaste 
för avkastnings-utvecklingarna, så dessa får dröja till det 
händer något mer dramatiskt. Tills vidare kvarstår den 
generellt försiktiga inställningen till aktierisk. 

Under månaden har amerikansk makrodata i huvudsak 
fortsatt att komma in något starkare än väntat, speciellt ar-
betskraftsiffrorna, även om flera inköpschefsindex nyligen 
visade sig svagare. Powell och Federal Reserve har gång 
efter annan försökt inpränta att det fordras långsiktigt tyd-
liga tecken på vikande inflation för att räntehöjningarna 
skall bromsas. Under månaden har globala långräntor sti-

git som följd och den amerikanska tioåringen har etablerat 
sig stadigt över fyraprocentsnivån. ”Don’t fight the Fed!” 
tycks således fortfarande gälla. I takt med att denna insikt 
nu har börjat infinna sig ”på riktigt” (vilket också gäller 
resten av världen, i synnerhet ett högst motvilligt ECB) 
har allt fler protester börjat komma mot åtstramningarna. 
Dessa går ut på att centralbankerna går fram för snabbt 
och därmed riskerar att göra ”onödig skada” på tillväxt-
förutsättningarna. I USA är detta begripligt, eftersom Fed 
även har ett sysselsättningsmål, vid sidan om inflations-
målet (men däremot inte att komma börserna till ständig 
undsättning). Sedan juli-höjningen har Powell dock flera 
gånger inskärpt att han (och Fed) anser det nödvändigt 
att bibehålla en stram räntepolitik under en längre tid för 
att stampa ut inflationen, även om detta medför tillfälligt 
högre arbetslöshet. Tveklöst är dock mycket av kritiken 
befogad, efter flera års alltför slapp penningpolitik samt ett 
”sent uppvaknande” (men en del av de kritiska akademi-
kerna var tidigare MMT-förespråkare, exempelvis Joseph 
Stiglitz och Paul Krugman, som nu får erfara vad ohäm-
mat användande av sedelpressarna medför). Den mest 
extrema av alla centralbanker, svenska Riksbanken, har 
också fått kritik, men var fanns den när minusränta eldade 
på den glödande högkonjunkturen under flera år? Förutom 
Lunda-ekonomen Lars Jonung protesterade nästan ingen. 
En central tes för Friedrich von Hayek, som gjorde den 
”österrikiska skolan” inom nationalekonomin känd, bland 
annat genom ekonomipriset 1974, var att central planering 
av ekonomi är omöjlig till följd av komplexiteten. Därför 
bör politiker och centralbanker avstå från att dribbla med 
räntesatser och penningmängd (efter flera decenniers 
katastrofalt ekonomiskt ”finlir” i Keynes anda). I stället bör 
fasta spelregler tillämpas, som sällan ändrades. Aldrig har 
väl denna tanke framstått som klokare än i dag!
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Den information som återges i detta brev, inkluderat antaganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. som anges häri är 
framtagen av Svensk Värdepappersservice och återger Svensk Värdepappersservices bedömning vid tidpunkten för publiceringen av detta brev. 
Vår bedömning kan således komma att förändras och detta mycket snabbt. Informationen i detta brev riktar sig endast till Svensk Värdepap-
persservices kunder. Informationen riktar sig inte till personer eller företag i USA eller i något annat land där offentliggörande av information 
av detta slag är förbjudet eller rätten därtill på annat sätt begränsad. Informationen i detta brev är baserad på källor som Svensk Värdepappers-
service bedömer vara tillförlitliga. Svensk Värdepappersservice åtar sig dock inget ansvar för att informationen är riktig eller fullständig. Svensk 
Värdepappersservice, inkluderat dess styrelse, ledning och personal, frånsäger sig allt ansvar för all skada, inkluderat direkt eller indirekt skada, 
som kan följa av användandet av informationen i detta brev. Informationen i detta brev tar inte heller hänsyn till just dina särskilda behov, 
ekonomiska förhållanden, målsättningar eller dylikt. Informationen utgör inte heller en rekommendation eller ett investeringsråd från Svensk 
Värdepappersservices sida. Du rekommenderas därför att alltid ta professionell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut. Varje sådant 
investeringsbeslut fattas självständigt av dig och på ditt eget ansvar. Svensk Värdepappersservice vill i detta sammanhang särskilt framhålla att 
alla investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller bli helt värdelös. 
Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Spridning eller mångfaldigande av detta månadsbrev får inte ske utan Svensk 
Värdepappersservices medgivande. Det går naturligtvis bra att citera oss, men då skall källan anges. Ansvarig person för detta månadsbrev är 
Fredrik Wiberg, VD på Svensk Värdepappersservice.

Den minnesgode läsaren kommer ihåg att jag ofta tidigare 
brukade betrakta finansmarknaderna från olika perspektiv, 
nämligen makro, mikro, värdering och sentiment. Sedan 
något år tillbaka är det dock egentligen bara makro och 
sentiment som spelar någon roll; centralbankerna styr 
allt (och ”beta beats alpha almost always”; det vill säga 
”stockpicking” rår sällan på de breda marknadsrörelserna). 
Jag skall dock ändå med några korta ord beröra den på-
gående rapportperioden. Den förväntade makrotillväxten 
har som bekant gradvis skruvats ned under lång tid av de 
flesta bedömare, men till helt nyligen märktes inga sådana 
tendenser på företagens vinstestimat. För Sverige gällde 10 
procents vinsttillväxt under innevarande år och för USA 
8, men inför rapporterna har dessa siffror dock justerats 
ned väsentligt. Hittills har de svenska utfallen varit mycket 
blandande, men andelen ”bättre än förväntat” har varit 
lågt jämfört med tidigare genomsnitt. Exportindustrins 
”valutadopning” har varit betydande. Amerikanska bolag, 
vars förväntningsbilder justerades ned mer än de svenska, 
har klarat sig något bättre, men även dessa rapporters 
utfall ligger lägre än tidigare genomsnitt. Under nästa år 
förväntas dock resultaten öka kraftigt (!) på båda sidor av 
Atlanten och utrymmet för besvikelser synes mig därför 
till och med större än vanligt.

Jag skrev om Rysslands krig I september-kommentaren 
och tanken var då att jag inte skulle återvända till ämnat 
förrän något avgörande inträffar. När dock Putin i rasande 
fart gör sitt bästa för att bocka av flera av historiebokens 
misstag är det dock frågan om just inte detta har skett. Det 
första som slår betraktaren är att den drygt månadslånga 
mobiliseringen förefaller i många stycken ha misslyck-
ats totalt, inte minst genom att ett par hundra tusen (!) 
tilltänkta rekryter har flytt Ryssland, hellre än att bli 
inkallade. De negativa propaganda-effekterna torde vara 
svåröverskådliga och historiska jämförelser saknas nästan. 
Dåligt motiverade rekryter (de som trots allt infinner sig) 
innebär dåligt disciplinerade soldater, vilket i och för sig 
i teorin delvis hade kunnat avhjälpas genom utbildning, 
men tydligen blir denna ytterst rudimentär, eftersom be-
hoven vid fronten kommer i första hand (mer ”kanonmat” 
behövs!). Illa disciplinerade trupper riskerar dessutom ofta 
att bli till problem för den egna armén; avrättningar av of-
ficerare och upplopp hör ofta historien till. Detta leder till 
den andra punkten, som en historiebevandrad betraktare 
slås av, nämligen när ”högsta hönset” (monarken/dikta-
torn/gangsterbossen/e t c) personligen övertar ledningen 

går det alltid riktigt illa. För denne är ju så begåvad att han 
kan sköta överbefälhavaruppgifterna så där ”med vänster 
hand” och på deltid, utan att det påverkar hans övriga 
uppgifter. Eller kanske inte… Många namnkunniga 
historiska personer har fallit för denna frestelse, ”kan bättre 
själv”, exempelvis Hitler, eller varför inte den siste ryske 
tsaren, Nicholas II (förklaringen till att han blev den siste?). 
En general, Sergej Surovikin, utan speciella kännemärken 
utom en sällsynt brutalitet (även för ryska förhållanden), 
har ryckts in som ”överbefälhavare”, men det råder inget 
tvivel om vem det är som egentligen detaljstyr kriget. En 
ökad nivå att terrorbombning av civila är den tredje punk-
ten, som sticker ut, vilket i all sin cynism gagnar Ukraina. 
Aldrig någonsin har det nämligen lyckats att ”bomba en 
nation till underkastelse”; det är helt enkelt feltänkt. Krig 
är ytterst en fråga om resursallokering (som så mycket 
annat) och bomber eller drönare mot civila betyder att vap-
nen INTE sätts in mot militärer, där de skulle kunna göra 
skillnad. De omfattande allierade bombningarna av tyska 
städer under Andra Världskriget hade exempelvis endast 
marginell effekt på rustningsindustrin (men som bekant 
skriver segrarna historia och dylika ”misstag” erkändes 
aldrig, vilket ledde till att flera städer ödelades fullständigt 
i krigets slutskede, som Dresden). Senare krig gav liknande 
erfarenheter, från exempelvis Vietnam till Balkan. 

Så länge kommunikationen från Fed (och övriga central-
banker) förblir oförändrad räknar jag med högre räntor 
och därmed sjunkande börskurser. Aktiemarknaderna 
närmar sig troligen en större botten (men alltså inte DEN 
definitiva bottnen), men kanske inte riktigt ännu. En ”ka-
pitulation” och riktigt hög volatilitet brukar krävas, som 
jag har skrivit tidigare. Tills vidare ligger portföljerna kvar 
relativt kraftigt underviktade.

Peter Eklöf, Portföljförvaltare



SVP Balanserad
Placeringsinriktning
SVP Balanserad är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker en försiktigare mark-
nadsexponering men samtidigt vill ha möjlighet till en stabil tillväxt över tid. Räntebärande och alternativa fonder 
utgör grunden i portföljen. Innehavet i rena aktiefonder kan uppgå till maximalt 70 procent, utan nedre gräns, men 
endast undantagsvis kommer hela detta utrymme att utnyttjas. 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

2018 0,60% 0,36% -0,64% 1,48% 0,39% 0,05% 0,37% 1,63% -1,12% -2,34% -0,54% -4,31% -4,14%

2019 3,36% 2,34% 0,25% 1,93% -1,45% 1,87% 2,28% -0,41% 0,10% 0,62% 0,98% 1,31% 13,89%

2020 1,49% -2,03% -7,05% 4,75% 0,95% 0,88% 0,32% 2,47% 1,34% -2,41% 4,10% 1,00% 5,39%

2021 0,92% 1,67% 2,64% 2,10% 0,15% 1,17% 2,02% 0,62% -2,14% 1,28% 0,63% 1,47% 11,55%

2022 -3,75% -2,02% 0,13% -0,21% -0,72% -2,31% 1,36% -0,44% -0,34% 1,03% -7,13%

Portföljen har inte belastats med någon typ av avgifter eller skatter och visar inte heller de rabatter som återbetalas till kund. De enskilda port-
följerna är dessutom individuellt förvaltade och avviker därför från de redovisade resultaten.

Förvaltare Peter Eklöf
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Räntefonder 19%

Likviditet 10,1%

Svenska aktier 3%

Utländska aktier 7%

Mix- och marknadsberoende 
fonder 30%

Marknadsneutrala fonder 32%

Tillgångsfördelning

Fondfördelning
Svenska aktier 3%
Aktiespararna Direktavkastning 1.2%
Spiltan Aktiefond Stabil 1.3%

Utländska aktier 7%
Öhman global Hållbar 0.7%
Coeli Global Select R 1.1%
Danske Invest Global Index SA 1.0%
MS INVF Global Opportunity 0.5%
Storebrand Global Value 2.0%
Storebrand USA A 1.2%

Mix- och marknadsberoende fonder 30%
Sensor Select 8.8%
Prior Nilsson Idea 8.1%
Coeli Absolute European Equity 0.5%
Nordea Alpha 10 7.1%
Lynx Dynamic 5.9%

Marknadsneutrala fonder 32%
Atlant Opportunity 20.2%
QQM 11.6%

Räntefonder 19%
Excalibur 12.6%
SEB Korträntefond C USD 6.0%

Likviditet 10,1%



SVP Offensiv
Placeringsinriktning
SVP Offensiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till inves terare som söker potential till en högre avkast-
ning och därmed är villiga att ta en högre risk. Under positiva marknadsförhållanden investerar portföljen huvudsak-
ligen i aktiefonder och hedgefonder, och under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot mer kapital-
bevarande fonder. Innehavet i rena aktiefonder kan vara maximalt 100 procent utan nedre gräns.

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

2018 1,58% -0,93% -1,16% 1,41% 1,02% 0,06% 0,21% 2,41% -1,57% -3,51% -0,39% -5,14% -6,11%

2019 4,40% 3,16% 0,47% 2,90% -2,06% 2,22% 2,66% -0,62% 0,12% 0,78% 1,34% 1,73% 18,30%

2020 2,03% -3,22% -8,41% 6,45% 1,68% 0,98% 0,99% 3,49% 1,81% -3,26% 5,40% 1,13% 8,47%

2021 0,96% 2,15% 3,88% 2,69% 0,54% 1,87% 3,04% 0,99% -3,34% 2,12% 1,12% 1,79% 19,12%

2022 -5,44% -2,75% 0,54% -1,36% -1,03% -3,30% 2,71% -0,42% -1,75% 1,57% -10,91%

Portföljen har inte belastats med någon typ av avgifter eller skatter och visar inte heller de rabatter som återbetalas till kund. De enskilda port-
följerna är dessutom individuellt förvaltade och avviker därför från de redovisade resultaten.

Likviditet 8,2%

Räntefonder 13%

Marknadsneutrala fonder 20%

Svenska aktier 6%

Utländska aktier 18%

Mix- och marknadsberoende 
fonder 35%

Förvaltare Peter Eklöf

Startdatum 1 januari 2018
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Svenska aktier 6%
Aktiespararna Direktavkastning 4.1%
Odin Small Cap A 0.5%
Spiltan Aktiefond Stabil 1.7%

Utländska aktier 18%
Öhman global Hållbar 2.2%
Coeli Global Select R 4.9%
Danske Invest Global Index SA 4.0%
MS INVF Global Opportunity 1.0%
Storebrand Global Value 3.0%
Storebrand USA A 2.8%

Mix- och marknadsberoende fonder 35%
Sensor Select 13.0%
Prior Nilsson Idea 11.6%
Coeli Absolute European Equity 0.8%
Nordea Alpha 10 2.1%
Lynx Dynamic 7.3%

Marknadsneutrala fonder 20%
Atlant Opportunity 15.2%
QQM 4.7%

Räntefonder 13%
Excalibur 5.4%
SEB Korträntefond C USD 7.4%

Likviditet 8,2%



SVP Aggressiv
Placeringsinriktning
SVP Aggressiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som riktar sig till investerare som söker potential till en hög avkast-
ning och därmed är villiga att ta en hög risk. Portföljen investerar huvudsakligen i aktiefonder och hedgefonder, men 
under svagare marknadsförhållanden skiftas exponeringen mot fonder med en lägre risk. Innehavet i rena aktiefonder 
kan vara maximalt 100 procent utan nedre gräns.

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt

2020 - - - - - 1,64% 2,12% 4,28% 2,34% -4,13% 6,73% 1,94% 15,55%

2021 1,38% 2,57% 4,64% 2,96% 0,74% 2,40% 3,89% 1,68% -4,06% 3,17% 2,48% 2,27% 26,66%

2022 -7,90% -3,61% 1,20% -1,79% -1,84% -4,85% 4,26% -0,56% -2,80% 2,53% -14,85%

Portföljen har inte belastats med någon typ av avgifter eller skatter och visar inte heller de rabatter som återbetalas till kund. De enskilda port-
följerna är dessutom individuellt förvaltade och avviker därför från de redovisade resultaten.

Likviditet 9,8%

Räntefonder 12%

Marknadsneutrala fonder 10%

Mix- och marknadsberoende 
fonder 18%

Utländska aktier 28%
Svenska aktier 23%

Förvaltare Peter Eklöf

Startdatum 1 juni 2020
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Svenska aktier 23%
Aktiespararna Direktavkastning 8.4%
Odin Small Cap A 0.4%
Cliens Småbolag 0.5%
Spiltan Aktiefond Stabil 6.6%
Lannebo Sverige Plus 6.7%

Utländska aktier 28%
Öhman global Hållbar 3.1%
Coeli Global Select R 5.4%
Danske Invest Global Index SA 2.8%
MS INVF Global Opportunity 2.2%
Odin Global C 6.1%
Storebrand USA A 4.4%
Cicero-Optimum US ESG A 3.7%

Mix- och marknadsberoende fonder 18%
Sensor Select 3.7%
Prior Nilsson Idea 3.9%
Coeli Absolute European Equity 1.8%
Lynx Dynamic 8.6%

Marknadsneutrala fonder 10%
Atlant Opportunity 7.6%
QQM 2.4%

Räntefonder 12%
Excalibur 3.3%
SEB Korträntefond C USD 8.8%

Likviditet 9,8%


