Svenskt Fondexpertindex
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SFEI är en oberoende rapport framtagen av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP

SFEI tas fram av Laika Consulting
på uppdrag av Storebrand/SPP.

Prognoserna i denna rapport baseras på
intervjuer som genomfördes under perioden
14 oktober till och med den 3 november 2011.
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sammanfattning
Fondexperterna förväntar sig måttliga
börsuppgångar de kommande sex månaderna
med Sverige som främsta region. Osäkerheten
bedöms dock vara mycket stor på grund
av skuldkrisen i Europa, och beroende på
hur denna avlöper kan resultatet bli såväl
omfattande upp- som nedgångar.
Den genomsnittliga aktieprognosen för de
kommande sex månaderna (2,1 procent) är den
lägsta hittills sedan SFEI lanserades i november
2009, och andelen negativa prognoser (drygt 20
procent) är jämförbar med för ett halvår sedan
då utfallet blev breda nedgångar på samtliga
fem regioner som ingår i undersökningen.
När fondexperternas tillfrågades om den mest
intressanta regionen för närvarande och en
månad framåt rankades BRIC främst, vilket
innebär att intresset för tillväxtmarknader
återvänt jämfört med för ett halvår sedan.
Europa rankas väsentligt lägre än övriga
regioner på grund av den pågående skuldkrisen.
Möjligheterna att använda passiva fonder
fortsätter att öka. Det senaste halvåret menar
fondexperterna att ett mer diversifierat utbud,
bland annat med fokus på tillväxtmarknader,
varit en viktig trend. Däremot anses
nyetableringen av nya aktörer ha lugnat ner
sig, och framöver förväntas en konsolidering på
den svenska marknaden.
På grund av det oroliga börsklimatet har
fondexperterna observerat ett fortsatt stort

intresse för alternativa investeringar, inklusive
produkter med fokus på att bevara kapitalet
snarare än att fokusera på hög avkastning.
Många hedgefonder anses ha klarat den
nuvarande turbulensen relativt dåligt vilket ökat
intresset för andra alternativ inom detta område.
Ansvarsfulla investeringar tycks gå mot
att bli en allt mer integrerad del av många
förvaltares verksamhet. Då allt fler aktörer som
inte bedriver egen analys väljer att använda
fördefinierade fonduniversum från traditionella
indexleverantörer bedöms dessa aktörers
makt när det gäller att definiera vad som är en
ansvarsfull investering öka i framtiden.
En majoritet av fondexperterna anser
att högfrekvenshandeln, som bedöms stå
för omkring 20 procent av alla affärer på
Stockholmsbörsen, leder till en ökad volatilitet.
Däremot bedöms inte möjligheterna att skapa
långsiktig avkastning ha påverkats nämnvärt,
även om flertalet fondexperter menar att det
krävs åtgärder för att upprätthålla förtroendet
för aktiemarknaden.
Omkring 70 procent av fondexperterna vill se
en ökad uppföljning av högfrekvenshandeln,
och var fjärde vill införa någon form av
begränsning. Framförallt önskas ett bättre
kunskapsunderlag samt att någon säkerställer
att det existerande regelverket faktiskt efterlevs.
Finansinspektionens pågående utredning av
högfrekvenshandeln kan ses som ett initialt steg
i denna riktning.
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1. syfte och metod
Bakgrund
Svenskt Fondexpertindex, SFEI, är skapat av Laika
Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Syftet med
SFEI är att lyfta fram de ofta dolda makthavare som via
aktiva mandat ansvarar för en betydande andel av den
svenska fondförmögenheten. Genom att varje halvår
intervjua representanter för merparten av aktörerna
inom området kartlägger vi vad de anser om trender
inom fondbranschen, viktiga faktorer vid val av enskilda
fonder, enskilda ämnen som varit extra aktuella det
senaste halvåret samt vad de tror om aktiemarknadernas
utveckling.

för merparten av de aktörer som arbetar inom aktiv
fondförvaltning i Sverige och inkluderar både större och
mindre företag.

1.

Fondplacering i försäkring
Inkluderar främst pensionsförvaltning inom någon
av de fondplattformar som tagits fram av flertalet
aktörer på marknaden.

Omfattning
Sveriges totala fondförmögenhet uppgick till omkring
1 712 miljarder kronor i september 2011 enligt
Fondbolagens Förening, och vår uppskattning är att minst
20 procent eller ca 340 miljarder kronor omfattas av aktiva
mandat.

2.

PPM-förvaltning
Inkluderar förvaltning i Premiepensionssystemet
som är en del av den allmänna pensionen.

3.

Fond-i-fondförvaltning
Inkluderar förvaltning i fonder som i sin tur aktivt
väljer mellan olika fonder. Fond-i-fondlösningar finns
idag med en rad olika inriktningar och risknivåer.

4.

Övrig fondförvaltning
Inkluderar övrig aktiv förvaltning i fonder,
exempelvis diskretionär förvaltning (förvaltning
med fria investeringsmandat) åt både privatpersoner
och institutionella aktörer.

Intervjuunderlag
SFEI baseras på intervjuer med representanter för omkring
25 storbanker, försäkringsbolag samt oberoende finansiella
aktörer (benämnda fondexperter) som ansvarar för eller
arbetar aktivt med professionell investering i fonder samt
i vissa fall med fondutvärdering på uppdrag av företagets
fondförvaltare. Urvalet omfattar representanter
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Aktiv fondförvaltning - kategorier
De fondexperter som omfattas av undersökningen
arbetar inom en eller flera av följande fyra kategorier:

Metod
Intervjuerna som ligger till grund för denna rapport
genomfördes under perioden 14 oktober till och med
den 3 november 2011. Intervjuunderlaget består
framförallt av kvantitativa frågor med möjlighet att
komplettera med fria tillägg. Svaren har analyserats och
jämförts med resultaten från tidigare undersökningar.
De genomsnittliga prognoser som presenterades i den
senaste rapporten (maj 2011) har även jämförts med
den faktiska marknadsutvecklingen sedan dess. Samtliga
marknadsprognoser avser förväntad utveckling på
respektive aktiemarknad i lokal valuta.
Medverkande företag/fondexperter
Stor vikt har lagts vid att säkerställa medverkan från
såväl stora väletablerade aktörer som mindre företag
med verksamhet inom någon av de fyra kategorier som
definieras i detta kapitel. Det är dock tyvärr inte möjligt att
publicera en förteckning över de företag och fondexperter
som medverkar i undersökningen då omkring 25 procent av
deltagarna ej önskar sådan publicering på grund av bland
annat konkurrensskäl gentemot undersökningens beställare.
Kontinuitet
SFEI publiceras löpande varje halvår. Vi som arbetar med
SFEI har som målsättning att bibehålla rapportens fokus
för att möjliggöra jämförelser över tid men därutöver
successivt utveckla innehållet i varje rapport i takt med
att marknaden för aktiv förvaltning i fonder utvecklas.

Reliabilitet
På grund av den relativt långa svarsperioden bör
prognoser som lämnas i denna rapport endast anses
vara indikativa. Möjligheten att jämföra prognoser
och andra resultat över tid möjliggör dock i viss
mån en bättre förståelse och tolkning av de svar
som erhållits. Hänsyn har tagits till förändringar i
sammansättningen av de fondexperter som deltagit i
undersökningen.
Om Storebrand/SPP
Storebrand är Nordens största pensionsbolag med
anor sedan 1767 och mer än 430 miljarder kronor
under förvaltning åt både institutionella aktörer
och privatpersoner. Företaget är ledande inom
Ansvarsfulla investeringar vilket bland annat innebär
att alla företagets sparprodukter löpande utvärderas
av en egen analysavdelning med hänsyn till
samhällsansvars- och miljöaspekter. Storebrand äger
sedan 2007 SPP och dess fondbolag SPP Fonder som
tillsammans har mer än 700 000 svenska kunder.
Om Laika Consulting
SFEI är skapat av Laika Consulting som är ett
oberoende konsultföretag med rötter i finansbranschen.
Med sin unika kompetens inom finansiell
kommunikation kan Laika Consulting erbjuda ett brett
utbud av tjänster till företag inom finanssektorn samt
andra bolag och aktörer med motsvarande behov.

Svensk fondförmögenhet (totalt 1 712 miljarder kr)

Aktivt fondförvaltningsmandat, 20 %

Övrigt fondsparande, 80 %
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2. marknadsutveckling
Den europeiska skuldkrisen gör marknadsutvecklingen osäker, men Sverige bedöms
vara det bästa valet på börsen det kommande halvåret.
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Den aktuella marknadssituationen
– Branscher
Till skillnad från i samtliga fyra tidigare SFEI-rapporter
rankas inte längre råvaror högst i dagsläget (max en
månad framåt), vilket kan betecknas som ett trendbrott
och indikerar tydligt att fondexperterna är mindre positivt
inställda till framtida uppgångar för råvarupriserna än

tidigare. Istället är det telekom som anses vara den mest
intressanta branschen. En av anledningarna till denna
positiva syn kan vara att telekombranschen är inne i en
intressant period, med en stark försäljningstillväxt för
smarta mobiltelefoner som kräver allt mer bandbredd
och därmed uppgraderad infrastruktur. Då ingen
fondexpert planerar att vikta upp inom telekom har en
sådan troligtvis redan genomförts under det senaste
halvåret. Inom finans/bank tillade flera fondexperter som
ser positivt på denna sektor att denna syn gäller vissa
marknader, exempelvis Sverige, och inte de mest oroliga
börserna inom EMU-området. Det förklarar troligtvis
också varför en betydande andel av de svarande valt att
vikta ned denna sektor – europeiska finans/bank-aktier
anses helt enkelt för riskabla för närvarande.

Inledning
I det här kapitlet behandlas fondexperternas syn på den
aktuella marknadssituationen samt deras genomsnittliga
prognoser för de kommande sex månaderna. Vi
utvärderar även prognoserna i de tidigare SFEIrapporterna för att se hur väl de stämmer överens med
det faktiska utfallet.

Genomsnittliga sammanställningar som baseras på det antal fondexperter som uppgett att de kommer att öka respektive minska sitt innehav inom den närmaste framtiden.
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Intressantaste branscher
november 2011 (maj 2011)

Intressantaste regioner
november 2011 (maj 2010)

1 (5) Telekom
2 (2) Finans/bank
3 (3) IT
4 (4) Konsument (daglig- & sällanköpsvaror)
5 (1) Råvarubolag
6 (6) Läkemedel

1 (3) BRIC
2 (1) USA
3 (5) Asien exkl. Kina/Indien
4 (2) Sverige
5 (4) Europa

– Regioner
Inom regioner anses BRIC återigen vara den mest
intressanta regionen för tillfället, vilket är intressant
då det indikerar en något mer positiv inställning till
tillväxtmarknaderna än vad som var fallet för ett halvår
sedan. Det är dock viktigt att poängtera att samtliga fyra
marknader förutom Europa rankas relativt jämt, medan
Europa hamnar betydligt lägre på sistaplatsen. Denna
bild förstärks av att mer än 20 procent av fondexperterna
valt att vikta ned Europa, medan förändringarna för de
övriga marknaderna är att beteckna som marginella i
jämförelse.
– Förvaltningsstilar
Nästan 40 procent av fondexperterna föredrar value

som förvaltningsstil, vilket är betydligt högre än för ett
halvår sedan då motsvarande siffra var drygt 15 procent.
Dessutom syns en betydande nedgång för growth under
samma period. I ljuset av de kraftiga nedgångarna
på världens börser under hösten är det troligt att
fondexperterna bedömer att det finns stora möjligheter
att i dagsläget hitta bolag vars aktiekurser pressats ned
orimligt mycket jämfört med bolagens fundamentala
värdering.
Utveckling de kommande sex månaderna
Fondexperternas genomsnittliga prognos för
börsutvecklingen de kommande sex månaderna
är svagt positiv för samtliga fem regioner som
ingår i undersökningen, trots den turbulenta

SFEI - Prognos aktiemarknader
Utveckling

Prognos maj 2011

Prognos november 2011

100 %
80 %

Sverige +3,7 %

60 %

BRIC +2,0 %
USA +2,1 %

40 %

Europa +0,6 %

20 %

Asien (exkl. Indien & Kina) +2,2 %

0%
Prognosperiod
SFEI maj 2011

-20 %
jan 2009

maj 2009

nov 2009

maj 2010

nov 2010

maj 2011

Prognosperiod
SFEI november 2011

nov 2011

maj 2012

Sverige: MSCI Sweden Index, Europa: MSCI Europa Index, BRIC: MSCI BRIC Index, USA: MSCI North America Index, Asien (exkl. Indien/Kina): MSCI Pacific Index.
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marknadssituationen. Sverige skiljer ut sig med 3,7
procent medan den genomsnittliga prognosen för
Europa endast hamnar på 0,65 procent. Prognoserna
för övriga tre regioner i undersökningen (USA, BRIC
samt Asien exkl. Kina/Indien) ligger alla på omkring 2
procent. På grund av den pågående skuldkrisen i Europa
anser dock ett flertal fondexperter att det är extremt
svårt att förutsäga utvecklingen, och att börserna
kan komma att utvecklas mycket positivt eller mycket
negativt beroende på hur just denna situation hanteras.
Således finns det en stor osäkerhet som inte riktigt
återspeglas i de genomsnittliga prognoserna. Dessutom
är andelen negativa prognoser relativt hög för samtliga
regioner utom Sverige. Det är även intressant att
andelen negativa prognoser för BRIC i princip halverats

SFEI - Prognos aktiemarknader sex månader
(genomsnittlig utveckling, samtliga regioner)
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7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0%

jämfört med för ett halvår sedan, vilket indikerar att
tilltron till tillväxtmarknaderna börjar återkomma. Den
genomsnittliga aktieprognosen för samtliga regioner
har fortsatt att bli allt mer försiktig, och minskade till
2,1 procent från 3,8 procent i maj 2011 och 4,2 procent
i november 2010. Med tanke på de låga genomsnittliga
prognoserna och den stora upplevda osäkerheten är en
rimlig slutsats av fondexperternas prognoser att det
är klokt att överväga alternativ till en investering på
börsen för de som inte placerar på lång sikt.

på 1,94 procent. Detta är något lägre än Riksbankens
officiella prognos i vilken styrräntan förväntas vara
oförändrad under början av 2012 för att sedan höjas
successivt. Drygt en fjärdedel av de svarande tror att
styrräntan kommer att sänkas under det kommande
halvåret, vilket är något fler jämfört med motsvarande
siffra i maj 2011. Fondexperterna tycks således luta åt
en ytterligare nedrevidering av räntebanan framöver,
och risken för kommande snabba höjningar får anses
vara betydligt lägre då oron över den globala tillväxten
ökat.

Den svenska styrräntan om sex månader
En majoritet av fondexperterna tror att den svenska
styrräntan kommer att vara oförändrad det kommande
halvåret, och den genomsnittliga prognosen hamnar

Tidigare prognoser och faktiskt utfall
I den senaste SFEI-rapporten i maj 2011 låg
fondexperternas genomsnittliga prognos för de fem

SFEI - Prognos svenska styrräntan (6 månader)
Riksbankens konfidensintervall

3,0 %
SFEI prognos maj 2011

Riksbankens ränteprognos
SFEI prognos november 2011

2,0 %

1,0 %

SFEI prognos november 2010
SFEI prognos november 2009
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aktiemarknaderna i undersökningen på mellan 2,9
och 5,5 procent för de kommande sex månaderna med
Sverige främst. Jämfört med utfallet, som innebar
nedgångar om mellan 8-16 procent på samtliga
marknader, var fondexperternas prognoser inte i
närheten och alldeles för optimistiska. Det bör dock
poängteras att vi kunde skönja en ökande pessimism till
börsen i den senaste SFEI-rapporten, vilket bland annat
noterades i form av att andelen negativa prognoser
ökat stadigt. Det är således möjligt att en ökad andel
negativa prognoser visar på en ökad sannolikhet för en
börsnedgång, även om den genomsnittliga prognosen
är positiv. Med detta i åtanke bör sannolikheten för
fortsatta kursfall vara relativt hög, då andelen negativa
prognoser i denna undersökning ligger på omkring 20
procent vilket endast är marginellt lägre än i den senaste

undersökningen för ett halvår sedan. Europa utmärker
sig negativt gentemot de andra regionerna med omkring
30 procent negativa prognoser. Undantaget är Sverige
med endast omkring 5 procent negativa prognoser.
Slutsats
I ett kortsiktigt perspektiv anser fondexperterna
att telekom är den mest intressanta branschen samt
att BRIC är den mest intressanta regionen. I den
genomsnittliga prognosen för de kommande sex
månaderna hamnar Sverige på första plats, medan
Europa rankas klart sist i ljuset av den pågående
skuldkrisen. Den genomsnittliga prognosen för samtliga
fem regioner i rapporten ligger på 2,1 procent, vilket
kan jämföras med 3,8 procent i maj 2011 och 4,2 procent
i november 2010. Den genomsnittliga prognosen är

Andel negativa aktieprognoser för det kommande halvåret
SFEI november 2009

SFEI maj 2010

SFEI november 2010

SFEI maj 2011

SFEI november 2011

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
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således låg, och dessutom är andelen negativa prognoser
omkring 20 procent, vilket är högt i en jämförelse med
samtliga SFEI-rapporter hittills. Många fondexperter
uttrycker också en ovanligt stor osäkerhet och menar
att en framtida upp- eller nedgång främst beror på hur
skuldkrisen utvecklas. Den genomsnittliga prognosen
för Riksbankens styrränta det kommande halvåret
indikerar en bibehållen räntenivå eller möjligen en
mindre sänkning, och ligger således något under
Riksbanken officiella ränteprognos. En jämförelse mellan
börsprognoserna för ett halvår sedan och det faktiska
utfallet visar att fondexperterna missade nedgången
som inträffade på samtliga marknader, men att andelen
negativa prognoserna var så pass hög att det var möjligt
att åtminstone skönja en vikande tilltro till börsen
jämfört med tidigare prognoser.

Andel negativa prognoser för det kommande halvåret
(genomsnitt alla regioner)
50 %
40 %
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20 %
10 %
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3. aktiv/passiv förvaltning
samt avgifter
Det skakiga börsklimatet gör alternativa tillgångsslag och passiva fonder
intressanta medan mindre fondförvaltare har det svårt att attrahera kapital.
Inledning
Det här kapitlet syftar till att undersöka fondexperternas
inställning till aktivt respektive passivt förvaltade
fonder, kostnader inom fondförvaltning samt trender
inom respektive område. Passivt förvaltade fonder
definieras här som indexfonder och börshandlade fonder
(ETF:er).
Andel aktiva/passiva fonder
Utvecklingen mot att så gott som alla fondexperter
använder eller har möjlighet att använda passiva fonder
fortsätter. Även om den genomsnittliga andelen passiva

fonder inte ökat sedan den senaste SFEI-rapporten i maj
2011 ser vi fortsatt att allt fler aktörer implementerar
möjligheten i sina förvaltningssystem. Flera
fondexperter menar att utbredningen av passiva fonder
inte varit riktigt så stark som väntat, men syftar då
främst på privatpersoner och andra slutkunder snarare
än de som arbetar med aktiva förvaltningstjänster.
Fortfarande är det framförallt mindre företag som
använder en hög andel (mer än 50 procent) passiva
fonder, men även vissa större mer traditionella aktörer
rör sig i denna riktning. Det bör dock finnas ett visst
motstånd mot en fortsatt utveckling åt detta håll hos

Investering i aktiva/passiva fonder

Andel av kapitalet i aktivt/passivt förvaltade fonder?

Maj 2011

November 2011

100 %
Passiva fonder, 32 %

Aktiva fonder, 68 %

80 %
60 %
40 %
20 %
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företag med en hög andel av kapitalet placerat i egna
aktiva fonder.
Passiva fonder - Användningsområden
Fondexperterna använder fortsatt främst ETF:er för
kortsiktiga investeringar och svåråtkomliga marknader
medan indexfonder framförallt används på grund
av deras låga kostnad samt på marknader där det
anses vara svårt att erhålla överavkastning genom
aktiv förvaltning. En tendens som går att skönja det
senaste året är dock att fler fondexperter svarar att de
använder ETF:er även på grund av låg kostnad och på

överanalyserade marknader där indexfonder tidigare
rankades väsentligt högre. Detta indikerar att ETF:er
börjar bli mer accepterade att använda även i den
reguljära förvaltningen, även om de fortfarande främst
används för kortsiktiga positioner.
Kostnader för aktiva/passiva fonder
Även om vi tidigare konstaterat att inställningen till
kostnader tycks vara relativt stabil går det att skönja
en viss förändring det senaste året. Under denna period
har kostnadsaspekten nämligen blivit något viktigare
för aktiva fonder i genomsnitt och samtidigt mindre

Varför använder ni indexfonder/ETF:er?
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viktig för passiva fonder. Detta kan tyckas paradoxalt,
men i ett skakigt marknadsklimat där kostnaderna blir
större relativt avkastningen kombinerat med ett ökat
tryck från passiva fonder är det inte så konstigt att
kostnadsaspekten hamnar i fokus. Inom passiva fonder
kan det vara det allt större utbudet och allt fler aktörer
på marknaden som inneburit att även andra viktiga
aspekter än kostnaden, exempelvis den bakomliggande
risken, blivit mer relevanta att utvärdera på senare tid.
Flera fondexperter understryker att kostnadsaspekten
och debatten kring passiv kontra aktiv förvaltning
ofta blir extra aktuell under perioder med skakig
börsutveckling.
Placering i egna fonder
Som framkommit i tidigare SFEI-rapporter varierar
andelen egna fonder i förvaltningen kraftigt, och
enstaka aktörer ligger på nivåer över 50 procent i den
aktiva förvaltningen. Sedan den första SFEI-rapporten
i november 2009 har vi kunnat notera en viss nedgång,
men det senaste året går det inte att uttyda någon
fortsatt förändring. Det är troligt att det krävs ett

ökat tryck från kunderna för att det ska ske någon
omvälvande utveckling inom detta område.
Trender
– Aktiva fonder
Flertalet fondexperter menar att den nuvarande
instabiliten på aktiemarknaderna har fått investerare att
intressera sig för alternativa investeringslösningar det
senaste halvåret. Råvaror, bland annat guld, anses vara
en fortsatt aktuell långsiktig trend men även förvaltning
inom företagsobligationer, högavkastande obligationer
och hedgefonder nämns som aktuella alternativ. Flera
fondexperter påpekar dock att många hedgefonder haft
svårt att leverera i det aktuella klimatet vilket ökat
intresset för andra alternativ med kapitalbevarande
egenskaper. Börsoron tycks även ha gjort det svårt att ta
in nytt kapital, framförallt för mindre fondförvaltare, och
flera fondexperter ser en utslagning av mindre aktörer
som en viktig trend.
I likhet med i SFEI-rapporten för ett halvår sedan menar
många fondexperter att trycket från passiva fonder

Andel egna/externa fonder i förvaltningen
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Andel egna fonder i förvaltningen
SFEI November, 2011:
SFEI Maj, 2011:
SFEI November, 2010:
SFEI Maj, 2010:
SFEI November, 2009:

27 procent
32 procent
18 procent
38 procent
49 procent

kommer att kräva mer nischad förvaltning av aktiva
fonder de kommande åren för att visa att de erbjuder
något som motiverar den högre avgiften. Ett annat
sätt att erbjuda mervärde kan vara aktiv allokering
mellan olika tillgångsslag, inklusive olika typer av
högavkastande räntebärande värdepapper. Jämfört med
det senaste halvåret tror dessutom flertalet fondexperter
att intresset för tillväxtmarknader kommer att öka
igen. Detta stämmer överens med den ökade tilltron till
tillväxtmarknader i fondexperternas börsprognoser i
kapitel 2 i denna rapport.
– Passiva fonder
Det senaste halvåret anser fondexperterna fortsatt
att det ökande utbudet av passiva fonder, snarare än
etablering av nya aktörer, har varit den viktigaste
trenden. Speciellt nämns passiva fonder med fokus på
tillväxtmarknader där investerare tidigare främst varit
hänvisade till aktivt förvaltade fonder. Fondexperterna
har även noterat ett ökande allmänt intresse för passiva
fonder, något som till viss del kan bero på att flera större
aktörer ökat sin marknadsnärvaro i Sverige.

Trender - Aktivt förvaltade fonder
Kommande tre åren

Senaste halvåret

Intresse för fonder med
nischad förvaltning
Intresse för fonder inom
alternativa tillgångsslag
Intresse för fonder inom
tillväxtmarknader
Ökat fokus på allokering mellan
tillgångsslag
Passivt förvaltade fonder tar mer
fokus från aktiva fonder
Mindre fondförvaltare tvingas
lägga ner/svårt attrahera kapital
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I linje med svaren som presenterades för ett halvår
sedan anser flera fondexperter att den omfattande
etableringen av nya aktörer troligtvis kommer att leda
till en konsolidering och prispress de kommande tre
åren i takt med att marknaden blir allt mer mättad.
Framförallt bedöms mindre aktörer få det svårt att
konkurrera då stordriftsfördelar är en viktig faktor
för att minska kostnaderna, men flera fondexperter
tror även att större aktörer kan komma att minska sin
närvaro i Sverige om de inte uppnår tillräckligt stora
volymer. De svenska storbankerna förväntas dock
inte satsa mer på att lansera/marknadsföra passiva
fonder än vad som är fallet idag då detta skulle inverka
negativt på de stora intäkterna från deras aktiva
fonder.
– Kostnader
Merparten av de svarande fondexperterna anser att
kostnaderna på den svenska fondmarknaden är relativt
trögrörliga och att det inte skett några betydande
förändringar de senaste sex månaderna. Det som
trots allt nämns är en viss tendens till att de allra
högsta fondavgifterna gått ner något samt att vissa
fondexperter upplevt att det varit möjligt att förhandla
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sig till högre förmedlingsersättning då inflödet av
kapital varit lågt på grund av det volatila börsklimatet.
På tre års sikt tror dock fondexperterna på en viss
prispress och framförallt en diversifiering mellan riktigt
aktiva fonder som kan ta bra betalt och mer passiva eller
helt passiva produkter med låga avgifter. Eventuellt
kan detta även leda till en lägre andel procentuell avgift
och en högre andel prestationsbaserad avgift för aktiva
fonder, då denna förändring gör skillnaden jämfört
med passiva fonder mindre då börsen rör sig sidledes.
Precis som i SFEI-rapporten för ett halvår sedan
betonas även sänkta förmedlingsprovisioner till följd av
förväntade regeländringar som en mycket viktig trend
de kommande åren. Det är tydligt att en betydande andel
av de svarande förväntar sig att Sverige kommer att
genomföra regeländringar på detta område.
Slutsats
Utvecklingen mot att så gott som alla fondexperter
antingen använder passiva fonder, eller åtminstone
implementerar möjligheten i sina förvaltningssystem,
fortsätter. Fortfarande är det framförallt mindre aktörer
som har mer än 50 procent av kapitalet placerat i passiva

Trender - Passivt förvaltade fonder

Trender - Kostnader

Kommande tre åren

Senaste halvåret

fonder, men även vissa större aktörer har ökat sin andel.
I dagens tuffa börsklimat tycks kostnaden för aktiva
fonder vara något viktigare än tidigare, samtidigt som
det ökade utbudet av passiva fonder ställer krav på
en mer fördjupad utvärdering. Andelen egna fonder
varierar fortfarande kraftigt, och flera aktörer har
fortsatt mindre än 50 procent externa fonder i den aktiva
förvaltningen. Det senaste halvåret har fondexperterna
noterat ett stort intresse för alternativa investeringar
som råvaror, olika typer av obligationer och hedgefonder.
Alternativ till hedgefonder, exempelvis aktiv allokering
mellan olika tillgångsslag, har också varit intressant på
grund av hedgefondernas problem att leverera i dagens
marknadsklimat. Inom passiva fonder anses det ökade
utbudet, med fokus på bland annat tillväxtmarknader,
ha varit en viktig trend. De kommande tre åren tror
fondexperterna att intresset för tillväxtmarknader
kommer att öka igen samt att det kommer att ske en
större segmentering mellan mycket aktivt förvaltade
fonder som kan försvara en hög avgift och passiva
fonder, medan de som hamnar mitt emellan kan få det
svårt att hävda sig. Dessutom förväntar sig en betydande
andel att Sverige kommer att införa regeländringar i
syfte att begränsa förmedlingsprovisionernas storlek.

Kommande tre åren

Senaste halvåret
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4. ansvarsfulla investeringar
inom aktiv fondförvaltning
Institutionsmarknaden står för en fortsatt stark efterfrågan, och vi belyser
indexleverantörernas makt när det gäller att definiera ansvarsfulla investeringar.
Inledning
Ansvarsfulla investeringar (även Socially Responsible
Investments - SRI) innebär att en investering tar någon
form av hänsyn till framförallt samhällsansvar/etik och
miljö. Vi har valt att främst undersöka fondexperternas
inställning till ansvarsfulla investeringar utifrån deras
arbetsprocess samt att ta reda på vad de tror om trender
och den framtida utvecklingen inom området.

Trögrörliga institutioner skapar stabilitet
I enlighet med tidigare SFEI-rapporter anser
fondexperterna fortsatt att det framförallt är
institutionella aktörer som efterfrågar ansvarsfull
förvaltning, medan intresset bedöms som svalt från
privatpersoner. Stabiliteten inom den institutionella
sektorn, som oftast arbetar långsiktigt enligt en
fastlagd förvaltningspolicy, innebär att marknaden

Vem efterfrågar ansvarsfulla investeringar idag?
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policy inom ansvarsfulla investeringar?
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Vem styr utvecklingen inom SRI?
november 2011 (maj 2011)
1 (2) Slutkunder (inkl institutionella kunder)
2 (1) Media
3 (3) Fondleverantörer
4 (4) Fondutvärderarnas uppdragsgivare
5 (4) Plattformsleverantörer

för ansvarsfulla investeringar troligtvis kommer att
klara av det rådande marknadsläget relativt väl. Flera
fondexperter har visserligen lyft fram att det är svårt för
många aktörer att ta in nytt kapital i dagsläget, och att
fokus ofta hamnar på den grundläggande förvaltningen
i orostider. Dock bör de ansvarsfulla förvaltare som
redan har ett tillräckligt kapital under förvaltning
knappast behöva oroa sig för avsevärda tapp då kunderna
är i princip förbundna att behålla ansvarsfullhet i
förvaltningen oavsett om de vill eller inte. Förvaltare av
mindre etiska fonder bör däremot inte omfattas av detta
resonemang, och flera fondexperter anser dessutom att
det fortfarande är många etiska fonder som har svårt
att leverera tillräcklig avkastning för att bli riktigt
intressanta i den reguljära förvaltningen.
Kan grundläggande krav förändra marknaden?
I den senaste SFEI-rapporten i maj 2011
uppmärksammade vi att allt fler fondexperter uppgav att
de arbetade aktivt med den interna utvecklingen inom

ansvarsfulla investeringar. Denna utveckling, som tycks
ha fortsatt även det senaste halvåret, kan på sikt komma
att förändra hur ansvarsfulla investeringar används på ett
lite oväntat sätt. Som flera fondexperter påpekar i denna
undersökning skulle en utveckling där de flesta aktörer
har liknande grundläggande krav inom ansvarsfullhet
inom hela utbudet leda till att denna egenskap inte
längre utgör någon särskiljande fördel, och därmed att
marknadsföring för specifikt ansvarsfulla investeringar
tappar i effektivitet. Detta gäller inte minst på den
institutionella marknaden, då dylika grundläggande krav
skulle kunna tänkas svara emot de policies som dessa
aktörer har att rätta sig efter. Om så blir fallet står dessa
aktörer fria att välja nästan vilken förvaltare som helst,
oavsett om de marknadsför sig som ansvarsfulla eller
inte. En sådan utveckling skulle antingen kunna leda till
att det allmänna intresset för ansvarsfulla investeringar
minskar, eller att de företag som satsar hårdast förfinar
sitt erbjudande, exempelvis genom att införa positiva
urvalskriterier i högre utsträckning än idag.

Vilka källor använder ni i ert arbete
med ansvarsfulla investering idag?
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Indexleverantörer en dold maktfaktor
Fondexperterna anser fortsatt att det framförallt är
slutkunder (främst inom det institutionella segmentet)
och media, samt även till viss del fondleverantörerna,
som styr utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar.
De två förstnämnda svaren har legat stabilt i topp de
senaste två åren. I denna undersökning poängterade
dock flera fondexperter att även de företag som
levererar fonduniversum (det fondutbud som en
investerare har möjlighet att/tillåts investera i) med
ansvarsfull inriktning börjar få en allt större makt
när det gäller definieringen av vad som kan anses
vara ansvarsfullt eller inte. Exempel på dessa företag
är de större aktörer som även levererar andra typer
av aktieindex med olika inriktning idag. Med tanke
på att allt fler företag arbetar aktivt med det egna
engagemanget inom området, inklusive aktörer som
har för begränsade resurser för att kunna utföra allt
analysarbete på egen hand, är det inte orimligt att tro
att indexleverantörernas betydelse kommer att öka
ytterligare i framtiden.
Aktuella trender och den framtida utvecklingen
Merparten av fondexperterna anser att det har
funnits relativt få starka trender inom ansvarsfulla
investeringar på den svenska marknaden det senaste
halvåret, inte minst på grund av att investerare

Hur aktivt utvecklar ni ert arbete inom
ansvarsfulla investeringar?
Har idag inte ambition
att utveckla företagets
engagemang, 20 %

Utvärderar främst
eventuella initiativ som
kommer utifrån, 40 %
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Arbetar aktivt med
utvecklingen av företagets
engagemang, 40 %

och slutkunder tenderar att fokusera på den
grundläggande förvaltningen när marknadsläget
är osäkert. Dock tycker omkring 10 procent av
fondexperterna att lanseringen av fler fonder
inom ansvarsfulla investeringar med fokus på
tillväxtmarknader har varit en viktig trend. Dessutom
uppmärksammas en viss ökning av det allmänna
intresset, trots det oroliga marknadsklimatet,
samt en fortsatt utveckling mot att fler företag
väljer att integrera ansvarsfullhet inom hela
förvaltningsutbudet.
På tre års sikt bedöms integreringen av ansvarsfullhet
i hela förvaltningen öka något, och detsamma gäller
det allmänna intresset för ansvarsfulla investeringar.
Flera fondexperter menar dock att de förväntat
sig att det allmänna intresset borde öka under ett
antal år samtidigt som det aldrig riktigt tagit fart,
framförallt inom privatmarknaden. I likhet med i den
förra SFEI-rapporten för ett halvår sedan nämns
även en förväntad utveckling mot att fler aktörer
kompletterar negativa urvalskriterier med positiva
kriterier, vilket skulle kunna innebära en utveckling
av marknaden mot ett mer varierande produkt- och
tjänsteutbud. Generellt sett bör det dock poängteras
att fondexperterna ser ett fortsatt relativt lågt intresse
utanför den drivande institutionella marknaden.

Kommer ansvarsfulla investeringar
att bli viktigare i framtiden?

Trender – Ansvarsfulla investeringar
Kommande tre åren

Senaste halvåret

November 2011

Maj 2011

100 %

Slutsats
Det råder stor enighet bland fondexperterna att det
framförallt är institutionella aktörer som efterfrågar
ansvarsfulla investeringar, medan intresset hos
privatpersoner bedöms vara väsentligt lägre. Med tanke på
den institutionella sektorns långsiktighet, ofta kombinerad
med policies som kräver ansvarsfullhet i förvaltningen, är
det troligt att kundunderlaget förblir relativt stabilt även
under den rådande marknadsturbulensen. Utvecklingen av
det egna engagemanget inom ansvarsfulla investeringar
tycks vara fortsatt stark, och flera fondexperter
påpekar att detta kan innebära att en grundläggande
ansvarsfullhet blir så vanlig i framtiden att det inte längre
går att använda som marknadsföringsargument på samma
sätt som idag. Slutkunder och media, samt även i viss
utsträckning fondleverantörer, bedöms vara de viktigaste
maktfaktorerna inom ansvarsfulla investeringar. Även
indexleverantörer, som levererar färdiga fonduniversum,
bedöms kunna bli en viktig maktfaktor framöver.
Fondexperterna har sett få starka trender det senaste
halvåret, men lanseringen av fler ansvarsfullt förvaltade
fonder med fokus på tillväxtmarknader lyfts fram
tillsammans med ett visst ökat allmänt intresse. På tre
års sikt förväntas ansvarsfulla investeringar bli en allt
viktigare del i hela förvaltningsprocessen, vilket kan leda
till en ökad användning av även positiva kriterier hos de
förvaltare som vill särskilja sig inom detta område.
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Kort fakta om högfrekvenshandel
Vad är högfrekvenshandel?
Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning
att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre
affärer med olika värdepapper i enlighet med på förhand konstruerade
modeller (algoritmer). På engelska kallas högfrekvenshandel ofta
quantitative trading på grund av att dess förtjänster skapas genom ett
stort antal affärer snarare än större kursrörelser.
Ett växande fenomen
Högfrekvenshandelns omfattning har ökat kraftigt de senaste åren, och
enligt Nasdaq OMX står den för omkring 20 procent av alla affärer på
Stockholmsbörsen idag. I USA bedöms mer än hälften av alla affärer
utföras av högfrekvenshandlare.
Oklart hur mycket marknaderna påverkas
Högfrekvenshandeln har bland annat beskyllts för att leda till ökad
volatitlitet, minska möjligheterna till avkastning för andra investerare
samt ge upphov till att allt fler affärer genomförs utanför de vanliga
börserna. Det finns dock även de som anser att högfrekvenshandeln
ökar likviditeten och fungerar som ett smörjmedel i systemet.

sfei tema högfrekvenshandel
I temakapitlet tar vi halvårsvis upp ett aktuellt ämne inom aktiv förvaltning i fonder.
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5. högfrekvenshandel
Omkring 70 procent av fondexperterna vill öka uppföljningen av högfrekvenshandeln,
och var fjärde vill införa någon form av begränsning för denna handel.

Högfrekvenshandel – bakgrund
Med högfrekvenshandel åsyftas den blixtsnabba
algoritmbaserade handel som blivit allt mer utbredd
på världens börser de senaste åren. Genom att
hyra datorplats i serverrum i anslutning till själva
börserna har högfrekvenshandlare lyckats att
minimeras svarstiderna ytterligare vilket innebär
ett avsevärt tidsförsprång gentemot de investerare
som arbetar med mer traditionella metoder. Det
finns ingen entydig bild av hur högfrekvenshandeln
påverkar börserna, men den har beskyllts för att skapa
ökad volatilitet, reducera vinsterna för framförallt

Hur påverkar högfrekvenshandeln
likviditeten på aktiemarknaden?
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Hur påverkar högfrekvenshandeln
de kortsiktiga kursrörelserna?

N

Inledning
Varje SFEI-rapport innehåller ett temakapitel
där vi tar upp ett aktuellt ämne inom aktiv
förvaltning i fonder på den svenska marknaden. I
detta temakapitel har vi valt att fokusera på vad
fondexperterna anser om den allt mer utbredda
högfrekvenshandeln (även kallad robothandel) på
världens börser och om denna företeelse påverkar
deras arbete inom utvärdering och investering i
fonder. Vi har även frågat fondexperterna om de
tycker att det behövs en ökad uppföljning eller
reglering av högfrekvenshandeln.

kortsiktiga investerare samt vara en anledning till att
fler affärer genomförs utanför börserna. Samtidigt
finns det även de som menar att högfrekvenshandeln
bidrar med likviditet och fungerar som ett positivt
smörjmedel för den vanliga handeln.
Hur påverkas volatilitet och
avkastningsmöjligheter?
Fondexperternas syn på hur högfrekvenshandeln
påverkar likviditeten på aktiemarknaderna är något
varierande. En majoritet anser att högfrekvenshandeln
tillför likviditet, men det finns även en mindre andel
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som menar att den största förändringen snarare är att
fler affärer genomförs utanför de vanliga börserna, en
utveckling som både minskar likviditeten och insynen
för övriga investerare. Dessutom uttrycks en viss
oro för att både investerare och företag skall tappa
tilltron till börsen om kursutvecklingen blir allt mer
volatil med sjunkande koppling till den fundamentala
utvecklingen. Det skulle i förlängningen kunna
innebära att allt fler bolag väljer att stå utanför börsen
och löser sina behov av externt kapital på andra sätt.
I ett avkastningsperspektiv svarade ungefär hälften av
fondexperterna att möjligheten att skapa avkastning
inte har minskat för andra investerare. Bland dessa
menar vissa även att möjligheterna har ökat då en
högre volatilitet ger större svängningar som kan
utnyttjas. Omkring 30 procent av fondexperterna
anser dock att möjligheterna minskat något eller
minskat för vissa typer av investerare. Framförallt
kortsiktiga investerare anses ha fått det svårare på

Påverkas andra investerares möjlighet
att skapa överavkastning?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
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öj
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grund av höghastighetshandeln, då denna bland annat
upplevs minimera möjligheterna till arbitrageliknande
vinster som tidigare var möjliga att ta hem i större
utsträckning. I ett långsiktigt perspektiv tycks
dock fondexperterna inte vara särskilt oroliga då
de inte upplever att höghastighetshandeln påverkar
utvecklingen nämnvärt givet att aktiemarknaden
upprätthåller sitt förtroende som betrodd
marknadsplats och källa till externt kapital.
Högfrekvenshandeln och fondutvärdering/
förvaltning
De allra flesta av de svarande anser inte att
högfrekvenshandeln påverkat dem nämnvärt inom
vare sig fondutvärdering eller förvaltning. Detta
beror framförallt på att fondexperterna ser sig som
långsiktiga i sitt arbete. Det finns dock enstaka
fondexperter som nämner att de antingen blivit ännu
något långsiktigare i sin förvaltning eller börjat
fokusera mer på indexbaserade strategier på grund av

högfrekvenshandeln. På frågan om huruvida de tror att
deras verksamhet kan komma att förändras framöver
svarade merparten av fondexperterna att de antingen
följer utvecklingen och avvaktar eller att det knappast
är troligt med några förändringar. Det verkar således
som att högfrekvenshandeln hittills endast haft en
marginell påverkan på det aktiva arbetet med att
utvärdera och investera aktivt i fonder.
Ökad uppföljning efterfrågas
När vi frågade fondexperterna om de anser att det
behövs en ökad uppföljning av högfrekvenshandeln
svarade en klar majoritet, nästan 70 procent, att
de anser att det behövs en ökad uppföljning av
exempelvis Finansinspektionen. Många fondexperter
menar att det stora problemet är att kunskapsnivån
om högfrekvenshandeln är begränsad, och att det
därför framförallt behövs en ökad transparens så att
investerare och andra marknadsaktörer får en bättre
kunskap om denna verksamhet. Detta skulle höja

Behövs en ökad uppföljning av högfrekvenshandeln?

Bör högfrekvenshandlare
begränsas jämfört med idag?
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förtroendet för aktiemarknaden och dessutom göra det
möjligt att utvärdera huruvida högfrekvenshandeln
verkligen följer de lagar och regler som finns
idag samt att erhålla ett tillräckligt underlag för
att kunna utvärdera huruvida det eventuellt även
behövs en uppdatering av de regler som finns idag.
Finansinspektionen håller i dagsläget på med en
undersökning av högfrekvenshandeln, vilket får anses
vara ett första steg i den riktning som fondexperterna
önskar.
Tveksamhet kring eventuella begräsningar
Åsikterna om huruvida eventuella begränsningar av
högfrekvenshandeln bör införas (utöver en eventuell
uppdatering av de regler som finns idag) går isär
bland fondexperterna. Hälften av de svarande anser
inte att det krävs någon ytterligare begräsning alls,
men flertalet påpekar dock att detta förutsätter att
högfrekvenshandeln verkligen följer det regelverk
som finns idag, vilket inte anses vara helt säkerställt.
De som förordar en begränsning är relativt oense
om vilken åtgärd som är lämplig att införa, och

Har ni förändrat er förvaltning/fondurval
på grund av högfrekvenshandeln?
Annat svar, 5 %

flera svarar endast att de skulle vilja se någon typ
av begränsning (eller i vissa fall ett förbud) men
att de överlämnar till andra att ta fram den bästa
metoden. Bland de förslag som förordas återfinns
tidsfördröjning som neutraliserar det försprång
som erhålls genom att hyra datorplats i börsernas
serverrum, begränsning av antalet order som tillåts att
dras tillbaka samt införandet av en avgift på finansiella
transaktioner.
Slutsats
En majoritet av fondexperterna anser att
högfrekvenshandeln ökar likviditeten på
aktiemarknaden, men det finns även de som menar att
den även har lett till att fler affärer genomförs utanför
börsen, vilket minskat insynen. Dessutom uttrycks
en oro för att den omfattande högfrekvenshandeln
kan leda till minskat förtroende för börsen som
en stabil marknadsplats, och därmed att fler bolag
söker andra källor till externt kapital i framtiden.
Ur ett avkastningsperspektiv anser fondexperterna
att högfrekvenshandeln främst påverkar kortsiktiga

Tror ni att er verksamhet kan förändras
på sikt av högfrekvenshandeln?
Annat svar, 25 %

Ökat fokus på
indexbaserade
strategier, 5 %

Ja, 10 %
Vi har inte genomfört
några förändringar, 90 %
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Nej, 65 %

investerare, vilket innebär att de allra flesta
inte upplever att den egna förvaltningen eller
fondurvalsprocessen påverkats nämnvärt. En mindre
andel har dock anpassat sig genom att bli något mer
långsiktiga i sin förvaltning eller genom att använda
en högre andel indexbaserade strategier.
Omkring 70 procent av fondexperterna efterfrågar
en ökad uppföljning av högfrekvenshandeln
av Finansinspektionen eller motsvarande
instans, framförallt för att öka kunskapen om
verksamheten samt för att säkerställa att de följer
det existerande regelverket. En mindre andel
(under 30 procent) av fondexperterna efterfrågar
någon typ av ökad reglering, exempelvis genom
att införa tidsfördröjningar eller en begränsning
av antalet order som kan läggas och sedan dras
tillbaka. Återigen understryker dock de flesta att
det framförallt krävs en ökad genomlysning av
högfrekvenshandeln samt att åtgärder vidtas för att
säkerställa att det existerande regelverket verkligen
efterlevs.
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APPENDIX
Innehållet i detta appendix baseras på intervjuer inför SFEI November 2009 och har därefter reviderats i samband med SFEI November
2010. Grafiken i kapitlet Sveriges Fondexperter baseras på svar från samtliga medverkande fondexperter till och med SFEI November 2010.
Grafiken i kapitlet Fondutvärderingsprocessen baseras på svar inför SFEI November 2010.
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Sveriges Fondexperter
Inledning
De personer som ansvarar för förvaltning och
fondutvärdering inom aktiv förvaltning i fonder är en
viktig men samtidigt ofta förbisedd maktfaktor inom den
svenska finansbranschen. I det här kapitlet beskriver
vi dessa fondexperter lite närmare ur ett par olika
relevanta perspektiv.
Utbildningsnivå
Alla fondexperter som hittills medverkat i de
undersökningar som ligger till grund för SFEI
(november 2010) har minst universitetsstudier bakom

Högsta utbildningsnivå

Arbetslivserfarenhet
Fondexperterna har en relativt lång genomsnittlig
branscherfarenhet som kompletterar den akademiska
bakgrunden. Merparten av de fondexperter som hittills
medverkat har arbetat inom området i minst tio års tid.

Könsfördelning
Kvinnor, 11 %

Doktor/påbörjad PhD, 3 %
Dubbelexamen
(ekonom/civilingenjör
samt ekonomi/MBA,
14 %

sig, vilket tillsammans med att en hög andel har
dubbelexamen tydligt visar att gruppen har en mycket
hög genomsnittlig utbildningsnivå. Förutom examen
i ekonomi (som inkluderar både nationalekonomer
och civilekonomer) är civilingenjör den vanligaste
utbildningsinriktningen.

Examen inom
ekonomi, 37 %

Odefinierade
universitetsstudier,
17 %

Annan universitetsexamen, 29 %
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Män, 89 %

Med tanke på att fondförvaltning är en värdeskapande
process som oftast bedrivs långsiktigt är det naturligt
att de experter som lyckas väl finns kvar i branschen
under lång tid.
Könsfördelning
Precis som inom många andra maktintensiva områden
är en majoritet av fondexperterna män. Endast 11
procent av de fondexperter som hittills medverkat
är kvinnor, och vår bedömning är att omkring 10
procent är en representativ siffra för hela kollektivet.
Könsbalansen blir dock något jämnare i en jämförelse

utifrån kapital under förvaltning, då större aktörer
i högre utsträckning tenderar att representeras av
kvinnor.
Slutsats
Den genomsnittliga svenska fondexperten som
medverkat i SFEI är i allmänhet välutbildad med
drygt en examen i ekonomi och nästan 15 års
branscherfarenhet. Andelen kvinnor är knappt 10
procent vilket kan jämföras med andelen kvinnor i
svenska börsbolagsstyrelser som idag är drygt 20
procent.

Arbetslivserfarenhet inom
fondförvaltning/finansbranschen
Mer än 15 år

10-15 år

5-10 år

0-5 år
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
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Fondutvärderingsprocessen
Inledning
Utvärdering och val av fonder genomförs ofta som en
del i en större investeringsprocess. I förenklad form
består en sådan process ofta av flera eller samtliga
av följande delar: makroanalys, strategisk allokering
(val av fördelning mellan aktier, räntor och eventuellt
andra tillgångsslag), bransch/regional analys (val av
branscher/regioner), val av enskilda fonder och andra
investeringar samt portföljsammansättning där de olika
investeringarna matchas ihop på bästa möjliga sätt.
För att närmare förstå hur fondexperterna arbetar inom
fondutvärdering (vilket ofta vävs samman med den
övriga investeringsprocessen) ställde vi ett antal i första
hand kvalitativa frågor i november 2009 som därefter

Vilken förvaltningsstil föredrar ni?

kvantifierades och analyserades. Kapitlet (inklusive de
frågor och svar som presenteras grafiskt) har reviderats
inför denna rapport.
Stilar inom fondutvärdering
- kvalitativt respektive kvantitativt synsätt
En tydlig slutsats som kan dras av våra resultat är att
det finns två utpräglade stilar inom fondutvärdering
med varianter däremellan. De två stilarna utmärks
av ett antingen kvalitativt eller ett kvantitativt fokus.
Kvalitativa fondexperter värderar möten med och
utvärdering av förvaltarna högt medan kvantitativa
fondexperter framförallt fokuserar på fondernas förmåga
att prestera riskjusterad avkastning utifrån ett antal
förutbestämda kriterier. Större aktörer tenderar att

Vilka databaser använder ni i er
fondutvärdering?

Neutral/
använder alla stilar

Morningstar

Value

Moneymate

Bloomberg
Financial Times

Growth

Lipper
Factset

Core

Reuters
Mercer

Annat

Annat
0%

10 %

20 %

30 %

40 %
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Strategisk
allokering

Makroanalys

Portföljsammansättning

använda sig av
kvalitativ utvärdering
i högre utsträckning
än mindre aktörer vilket
indikerar att möjligheten att
inkludera aspekter utöver de rent
kvantitativa till viss del tycks vara en
kostnadsfråga.

Bransch/
regional analys

Fondutvärdering

Både kvalitativ och kvantitativ utvärdering av fonder
kompletteras i de flesta fall med makroanalys, strategisk
analys samt portföljsammansättning. Även dessa delar
i investeringsprocessen kan vara mer eller mindre
kvalitativa respektive kvantitativa i sin utformning.
Ytterligheten är de förvaltare som anser att de enskilda

Viktigaste faktorer i er
fondutvärderingsprocess?

fonderna bidrar med
en mycket liten del till
den totala avkastningen
och därmed ofta väljer att
investera i passiva snarare än
i aktivt förvaltade fonder. För
dessa förvaltare är fondutvärderingen av
underordnad betydelse.

De viktigaste faktorerna i urvalsprocessen
När fondexperterna ombads räkna upp de viktigaste
faktorerna i urvalsprocessen hamnade riskjusterad
avkastning samt fondens förvaltarteam och process
högst i resultatlistan. Även kontinuitet i förvaltningsprocessen anses vara mycket viktig.

(1) Riskjusterad avkastning
(2) Förvaltaren är konsekvent
med sin stil/process
(2) Förvaltarteamet
(4) Process/filosofi
(5) Fondens likviditet/storlek
(6) Kostnad
(7) Riskkontroll
(7) Annat svar
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Investeringsstilar
Förvaltningsstilar inom aktiv fondförvaltning kan delas
upp i kategorierna Growth, Value och Core. När vi
frågade de fondexperter som arbetar med aktiva fonder
om deras allmänna preferenser inom detta område
blev det vanligaste svaret att det varierar beroende
på den aktuella marknadssituationen. De flesta
experterna har således ingen favoritstil utan arbetar
löpande med att passa in stilexponering utifrån sin
marknadsbedömning.
Databaser, tidsserier och historik
När det gäller databaser är det tydligt att
fondexperterna primärt arbetar med Morningstar och
Bloomberg. Inom historik är svaret mindre tydligt,
förutom tre års horisont används både korta och långa
tidsserier i utvärderingen. De flesta fondexperter ser
gärna att en fond eller den nuvarande förvaltaren har
tre års historik, men detta är sällan något absolut krav.

Vilka tidsserier använder ni?

Ytterligare krav i utvärderingsprocessen
En faktor som enligt flera fondexperter blivit viktigare
efter finanskrisen är fondernas organisation och legala
struktur. Dessutom tycker flertalet förvaltare att
det är viktigt med daglig handel i fonden. En aspekt
som skiljer mindre och större aktörer åt är att större
aktörer gärna investerar i större fonder och mindre
aktörer i vissa fall i mindre fonder. Större fonder
innebär mindre risk för problem med fondflöden och
att fondexperten inte slår i taket på maximal ägarandel
av en fond. Mindre fonder har däremot fördelen att
kunna handla med mindre likvida värdepapper, vilket
av vissa fondexperter anses vara en fördel.
Är kurssättning i svenska kronor viktigt?
Det kan låta rimligt att det är viktigt att en fond på
den svenska marknaden är kurssatt i svenska kronor.
De flesta av fondexperterna, med vissa undantag,
anser dock tvärtemot att det inte är relevant alls.

Hur stor andel av en enskild fond får ert ägande
maximalt uppgå till?
50 %

1 mån

40 %

3 mån

30 %

6 mån

20 %

1 år

10 %

40 %

60 %
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Däremot är den underliggande valutaexponeringen,
som ofta avviker från den valuta fonden är noterad
i, en viktig faktor som många fondexperter anser att
fondförvaltarna kunde vara bättre på att informera
om. I vissa fall anses det vara svårt att särskilja hur
stor del av en fonds avkastning som beror av rena
valutaförändringar. Om det är möjligt att kurssätta en
fond i ursprungsvalutan (exempelvis en amerikansk
fond i dollar) föredras detta i allmänhet jämfört med
en kurssättning i svenska kronor då det minskar
komplexiteten i den totala valutaexponeringen.
Fondkursrapportering
Idag sker inrapportering av NAV-kurser i vissa
fall samma dag (kallas t+0) samt i vissa fall med
eftersläpning (t+1), något som i vissa fall ställer till
problem för fondexperterna. För framförallt fondi-fondförvaltare är det viktigt att de underliggande
innehaven kurssätts på samma sätt. Som en av de

Hur viktigt är det att en fond är noterad i SEK?
Annat svar, 4 %
Mycket viktigt, 9 %
Ganska viktigt, 9 %

Viktigt i viss
utsträckning, 14 %

Inte viktigt alls, 64 %

intervjuade uttryckte det är det inte framförallt hur
kurssättningen går till som är irriterande, utan att det
finns två olika system. En enhetlig standard skulle
troligtvis uppskattas av många.
Slutsats
Fondexperterna använder sig generellt av en
antingen främst kvalitativ eller främst kvantitativ
fondutvärderingsprocess. Större aktörer tenderar
att använda sig av kvalitativa faktorer i högre
utsträckning än mindre aktörer. De flesta
fondexperterna använder sig av olika investeringsstilar
beroende på marknadstro (förutom de som främst
fokuserar på passiva fonder) och föredrar i allmänhet
Morningstar och Bloomberg som databasleverantörer.
En intressant slutsats inom rapportering av NAVkurser är att flera experter ogillar fondbranschens
oförmåga att skapa en enhetlig standard som följs av
alla aktörer på marknaden.

Övriga grundkrav inom
fondutvärdering?
(1) Stabil organisation/legal struktur
(2) Transparent förvaltningsprocess
(2) Tillräcklig likviditet/daglig handel
(4) Tillräcklig fondstorlek
(5) God hantering av information

Svenskt Fondexpertindex (SFEI) November 2011 - 37

ordlista

Ordlistan innehåller termer som förekommer i rapporten och
bör endast användas i denna kontext. I vissa fall kan andra
definitioner finnas som är mer korrekta i andra sammanhang.

Aktivt förvaltad fond
Fond med målsättning att överträffa sitt jämförelseindex.

Investeringsstil
En indelning av investerare utifrån hur de arbetar praktiskt för
att skapa avkastning.

Alfa (α)
Avkastning som är oberoende av utvecklingen för den
underliggande tillgången. Används ofta i samband med aktiv
förvaltning av exempelvis fonder.

Makroanalys
Analys av olika övergripande faktorer som sedan används för att
exempelvis ta investeringsbeslut.

Alfa/beta-split		
Fördelning mellan placering i passiv respektive aktiv förvaltning.

MBA (Masters of Business Administration)
Oftast privatfinansierad vidareutbildning för yrkesverksamma
personer som innehar eller söker ledande positioner.

Algoritmbaserad handel
Datoriserad handel som utförs enligt på förhand konstruerade
modeller. Algoritmbaserad handel används bland annat för att
sprida ut större order i mindre poster, av likviditetsgaranter samt
av högfrekvenshandlare.
Beta (β)
Mått på följsamhet med den underliggande tillgången. Används
ofta i samband med passiv förvaltning av exempelvis fonder.
Blandfond
Fond med mandat att investera på både aktie- och räntemarknaden
samt aktivt förändra fördelningen mellan dessa tilllgångsslag.
BRIC
Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Termen
används för att redovisa sammanlagda resultat för hela denna
geografiska region.
Core		
Investeringsstil med fokus på stabila bolag med låg risknivå.
ETF (Exchange Traded Fund)
Passivt förvaltad börshandlad fond.
Fondtorg
Ett urval av fonder som finns att välja på inom exempelvis
pensionsförvaltning eller privat sparande.
Growth		
Investeringsstil med fokus på bolag som väntas generera tillväxt.
Högfrekvenshandel		
En form av blixtsnabb datoriserad handel med målsättning att
skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast
mindre affärer med olika värdepapper i enlighet med på förhand
konstruerade modeller.
Investeringsprocess
Översiktliga riktlinjer för hur en förvaltare investerar, inkluderar
ofta flera olika steg.
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Passiv fond		
Fond med målsättning att följa sitt jämförelseindex.
Portföljsammansättning
Process för att ta fram bästa möjliga fördelning av olika
investeringar som bedöms som intressanta för tillfället, exempelvis
utifrån olika typer av riskmått och inbördes korrelation.
Positiva kriterier inom ansvarsfulla investeringar
Till skillnad från att välja bort företag som exempelvis tillverkar
vapen eller smutsar ner miljön (negativa kriterier) används
positiva kriterier för att istället välja ut och investera i företag
som arbetar aktivt inom vad som bedöms som positiva områden,
exempelvis miljövänlig verksamhet.
PPM (Premiepensionsmyndigheten)
Benämning av den myndighet samt den del av pensionen (2,5
procent) som placeras i fonder som väljs ur ett speciellt fondtorg.
Riskjusterad avkastning
Avkastning eller förväntad avkastning i relation till placeringens
risknivå.
SFEI (Svenskt Fondexpertindex)
Utvärdering av fondutvärderare med aktiva investeringsmandat.
Strategisk allokering
Fördelning mellan placeringar i olika tillgångsslag, oftast aktier
och ränteplaceringar.
Tillgångsslag
Investeringsområden, exempelvis aktier, räntepapper och råvaror.
Tracking error
Aktiv risk i den absoluta avkastningen, mäts ofta som
standardavvikelse jämfört med exempelvis ett jämförelseindex.
Value
Investeringsstil med fokus på bolag som anses vara lågt
värderade.

Friskrivning
Informationen i den här publikationen har inhämtats
från intervjuer med kända representanter för erkända
branschaktörer samt från andra källor som bedöms
vara tillförlitliga. Laika Consulting garanterar inte
tillförlitligheten i vare sig presenterad information eller i
de slutsatser som presenteras i publikationen. Informera
oss gärna om eventuell felaktig information eller tryckfel
så att vi kan rätta till dem i framtida versioner av
publikationen.
Laika Consulting frånsäger sig allt ansvar och eventuella
skadeståndsanspråk avseende eventuell skada som
uppkommit till följd av användande av informationen i
denna publikation.
Källhänvisningar
Jämförelseindex för geografiska marknader: MSCI
Sweden Index, MSCI Europa Index, MSCI BRIC Index,
MSCI North America Index samt MSCI Pacific Index.
Sveriges Riksbanks räntebana: Aktuell prognos för
reporänta, inflation och BNP per den 27 oktober 2011.
Svensk fondförmögenhet: Fondbolagens Förening.
Source of indices: MSCI. Neither MSCI nor any other party
involved in or related to compiling, computing or creating
the MSCI data makes any express or implied warranties or
representations with respect to such data (or the results to
be obtained by the use thereof), and all such parties hereby
expressly disclaim all warranties of originality, accuracy,
completeness, merchantability or fitness for a particular
purpose with respect to any of such data. Without limiting
any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its
affiliates or any third party involved in or related to compiling,
computing or creating the data have any liability for any
direct, indirect, special, punitive, consequential or any other
damages (including lost profits) even if notified of the
possibility of such damages. No further distribution or
dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s
express written consent.
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