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F

ondexperterna är fortsatt positiva till börsen
på 12 månaders sikt
och anser att Europa är
den mest intressanta
regionen med en genom
snittlig prognos om
9,8 procent. Däremot tappar USA på listan och
hamnar på sista plats av de fem regioner som ingår i undersökningen med 4,9 procent. Även om
mer än 90 % av prognoserna är positiva manar
fondexperterna till försiktighet i samband med
när USAs centralbank väljer att börja trappa ner
sina pågående stödköp av statsobligationer.
Även i ett kortare perspektiv (de kommande
tre månaderna) anser fondexperterna att Europa
är den mest intressanta regionen samtidigt som
USA och Asien, som legat på första och andra plats
i de senaste två undersökningarna, halkar ner till
plats 4 och 5. De två mest intressanta sektorerna
under de tre kommande månaderna bedöms vara
konsument samt IT.
Flertalet fondexperter har märkt av en
fortsatt konsolidering på fondmarknaden med
utslagning av mindre förvaltare som följd. Den
alltjämt ökande administrativa bördan till följd av
regelverksförändringar nämns som en viktig orsak
tillsammans med tuff konkurrens från passivt förvaltade fonder, men även utökade möjligheter att
slå ihop fonder i den senaste UCTIS-lagstiftningen
bedöms ha bidragit till denna utveckling.
En fortsatt hård konkurrens bland passivt
förvaltade fonder (framförallt ETF:er) har obser
verats av fondexperterna, och detta anses ha
bidragit till både lägre avgifter och ett mer varierat

utbud. Det senaste året har de svarande framförallt
märkt av fler avancerade semipassiva produkter
som anpassar sin exponering utifrån fler faktorer
än ett traditionellt börsvärdesviktat index.
Inom aktivt förvaltade fonder anses allt
fler förvaltare försöka särskilja sig från sina
jämförelseindex på grund av konkurrensen från
passiva fonder. Trots det poängterar vissa av de
svarande att det fortfarande finns många snar
lika fonder på marknaden. Intresset för företags
obligationsfonder anses ha varit en av de starkaste
trenderna under året och företagsobligationer
börjar allt mer uppfattas som ett etablerat tillgångsslag snarare än en tillfällig trend.
Hela 70 procent av fondexperterna anser att
hållbara investeringar kommer att bli viktigare i
framtiden trots att många upplevt ett svalt intresse
från både privatpersoner och media det senaste året.
Externa aktörer anlitas numera i mer betydande
utsträckning för att tillgodose mer avancerade behov från kunderna, både inom utformning av förvaltningen och för att kunna vara med och påverka
portföljbolag direkt via dess styrelser.
Volatiliteten på de finansiella marknaderna
har varit förhöjd i omgångar sedan finanskrisen inleddes, men fondexperterna menar att den nu har
kommit ner till relativt låga nivåer med undantag
för enstaka korta perioder eller ”spikar” som anses
inträffa oftare än tidigare. Det gör att de manar
till försiktighet med att använda lågvolatilitets
produkter som en universallösning för högre
avkastning baserat på historiska data, även om de
bedöms vara användbara i specifika situationer. ■
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1. Syfte och metod

2 000 MILJARDER KRONOR

Svenskt Fondexpertindex, SFEI, skapades av Laika Consulting 2009 på
uppdrag av Storebrand / SPP. Rapporten kom till för att lyfta fram de ofta
dolda makthavare som via aktiva mandat ansvarar för en betydande andel
av den svenska fondförmögenheten, och undersökningen täcker in merparten
av de aktörer som är verksamma inom området. Då aktiva mandat står
för uppskattningsvis 20 procent, motsvarande 465 miljarder kronor, bör
fondexperternas åsikter vara av stort intresse för alla som önskar en bättre
insikt i denna del av den svenska förvaltningsbranschen.

Svensk
fondförmögenhet
2009

2010

2011

UPPSKATTAD ANDEL FONDFÖRVALTNING AV FONDEXPERTER

S

venskt Fondexpertindex
är en årlig rapport som
kartlägger vad fondexpert
erna anser om trender
inom fondbranschen,
viktiga faktorer vid val av enskilda fonder,
enskilda ämnen som varit extra aktuella det
senaste året samt vad de tror om aktiemarknadernas utveckling.
Omfattning
Sveriges totala fondförmögenhet uppgick
till omkring 2 324 miljarder kronor i slutet
av september 2013 enligt Fondbolagens
Förening, och vår uppskattning är att minst
20 procent eller omkring 465 miljarder
kronor omfattas av aktiva mandat.
Intervjuunderlag
SFEI 2013 baseras på intervjuer med
representanter för omkring 30 storbanker,
försäkringsbolag samt oberoende finansiella aktörer (benämnda fondexperter)
som ansvarar för eller arbetar aktivt med
professionell investering i fonder samt i vis-
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2012

2013

ÖVRIG FONDFÖRVALTNING

SEDAN DEN FÖRSTA SFEI-UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖRDES 2009 HAR DET KAPITAL SOM KONTROLLERAS AV FONDEXPERTER ÖKAT MED
UPPSKATTNINGSVIS 60 PROCENT ELLER FRÅN 275 MILJARDER KRONOR 2009 TILL 465 MILJARDER KRONOR 2013.

sa fall med fondutvärdering på uppdrag av
företagets förvaltare / slutkunder. Urvalet
omfattar representanter för merparten av
de aktörer som arbetar inom aktiv fondförvaltning i Sverige och inkluderar både
större och mindre företag.
Aktiv fondförvaltning - kategorier
De fondexperter som omfattas av undersökningen arbetar inom en eller flera av
följande fyra kategorier:
1. Fondplacering i försäkring
Inkluderar främst pensionsförvaltning
inom någon av de fondplattformar som tagits fram av flertalet aktörer på marknaden.
2. Premiepensionsförvaltning (PPM)
Inkluderar förvaltning i Premiepensionssystemet som är en del av den allmänna
pensionen. Fond-i-fond-lösningar har blivit
ett allt vanligare sätt för fondexperterna
att paketera sina lösningar inom denna
kategori.

3. Fond-i-fondförvaltning (ej inom PPM)
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.
Metod
Intervjuerna som ligger till grund för denna
rapport genomfördes under perioden 14
oktober till och med den 29 oktober 2013.
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 (november 2012) har
även jämförts med den faktiska marknads-

utvecklingen 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 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-undersökningen har genomförts
löpande varje halvår sedan november 2009
fram till och med november 2012, och därefter varje helår. Förändringen till publicering varje helår innebar att perspektivet i
aktieprognosen samt de olika frågorna om
aktuella och kommande trender ändrades
till tolv månader. Dessutom ändrades den

korta aktieprognosen från 1 till 3 månader.
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
Svarsperiodens längd och tiden fram till
publicering gör att framförallt korttidsprognoser som lämnas i denna rapport endast
bör anses vara indikativa. Möjligheten att
jämföra prognoser och andra resultat över
tid möjliggör dock en bättre förståelse och
tolkning av de svar som erhållits. Vår avsikt
med dessa prognoser är att redovisa fondexperternas inställning till och tolkning av
marknaden när undersökningen genomfördes snarare än att försöka skapa en så korrekt prognos av den framtida utvecklingen
som möjligt. Hänsyn har tagits till förändringar i sammansättningen av de fondexperter som deltagit i undersökningen. De
förändrade tidsperioder för bland annat
aktieprognosen från och med november

2012 har även beaktats vid jämförelser med
tidigare prognoser.
Om Storebrand / SPP
Storebrand är Nordens största pensions
bolag med anor sedan 1767 och omkring 500
miljarder kronor under förvaltning åt både
institutionella aktörer och privatpersoner.
Företaget är ledande inom hållbara 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
en oberoende kommunikationsbyrå 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. ■
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I DET HÄR KAPITLET BEHANDLAS FONDEXPERTERNAS SYN PÅ DEN AKTUELLA MARKNADSSITUATIONEN SAMT DERAS GENOMSNITTLIGA PROGNOSER FÖR
DE KOMMANDE TOLV MÅNADERNA. VI UTVÄRDERAR ÄVEN PROGNOSERNA I DE TIDIGARE SFEI-RAPPORTERNA FÖR ATT SE HUR VÄL DE STÄMMER ÖVERENS
MED DET FAKTISKA UTFALLET.

2. Marknadsutveckling
Fondexperterna är fortsatt positiva till börsen, men manar samtidigt till
försiktighet när den amerikanska centralbanken trappar ner sina stödköp av
statsobligationer.
Den aktuella
marknadssituationen
Branscher
När vi frågade fondexperterna
om vilka branscher som de föredrar de kommande tre månaderna hamnade den konjunkturkänsliga konsumentsektorn på
första plats före IT och Finans
/ Bank på andra respektive
tredje plats. Konsumentsektorn
är också den sektor som de
svarande i genomsnitt valt att
vikta upp i högst utsträckning
de senaste tre månaderna, vilket
skulle kunna tolkas som att
fondexperterna ser en ljusnande
utveckling för världsekonomin för tillfället. Dock anges
fortsatta stimulansåtgärder från
centralbanker, och framförallt
stödköpen av amerikanska Fed,
som den viktigaste drivkraften
för utvecklingen på aktiemarknaderna. Intressant att notera är
även att IT-sektorn gått från sista plats för ett år sedan till andra
plats idag, vilket indikerar att
fondexperterna inte ser någon
omedelbar risk för att värderingen inom denna sektor återigen
nått farliga bubbelnivåer.

Öka / Minska
branschinnehav

Europa
Konsument
(daglig & sällanköpsvaror)

Finans
/ Bank

IT
Asien exkl.
Kina / Indien

Råvarubolag
BRIC
Sverige
Telekom

Läkemedel

GENOMSNITTLIGA SAMMAN
STÄLLNINGAR SOM BASERAS
PÅ HUR FONDEXPERTERNA HAR
ÖKAT RESPEKTIVE MINSKAT
SINA INNEHAV DE SENASTE TRE
MÅNADERNA.

Regioner
På regionnivå anges Europa
vara den mest intressanta
regionen de kommande tre
månaderna följt av Sverige
och BRIC. Samtidigt har USA

8

Öka / Minska regioner
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USA

GENOMSNITTLIGA SAMMAN
STÄLLNINGAR SOM BASERAS
PÅ HUR FONDEXPERTERNA HAR
ÖKAT RESPEKTIVE MINSKAT
SINA INNEHAV DE SENASTE TRE
MÅNADERNA.

och Asien, som legat etta och
två i de senaste två undersökningarna, halkat ner till sista
respektive näst sista plats. Med
tanke på att fondexperterna
anger att stödköpen från den
amerikanska centralbanken
som avgörande för hur börsen
utvecklas kan detta tolkas som
en oro över nära förestående
nedtrappningar och därmed
sjunkande aktiekurser i framförallt USA. Samtidigt är det
möjligt att Europa bedöms klara en dylik utveckling bättre än
de asiatiska aktiemarknaderna
som redan visat svaghet tidigare i år i samband med förväntade neddragningar av stödköpen
som aldrig genomfördes.
Utveckling de kommande
tolv månaderna
Förvaltningsstilar
Nästan hälften av de tillfrågade
fondexperterna svarade att de
föredrar värdebaserad förvaltningsstil de kommande tolv
månaderna, vilket är betydligt
fler än för ett år sedan då var
tillväxtförvaltning var den
mest populära stilen. Dock bör
det betonas att flertalet av de
svarande fortsatt använder en
blandning av olika stilar, vilket
gör att de i första hand förordar
en övervikt åt det värdebaserade hållet snarare än att endast
använda fonder med denna stil. »

Rangordning regioner
de närmaste 3 månaderna*
2013

2012

2011

2010

2009

EUROPA

1

4

5

5

5

SVERIGE

2

5

4

3

3

BRIC

3

3

1

1

1

ASIEN EXKL. KINA / INDIEN

4

2

3

2

2

USA

5

1

2

4

4

Rangordning branscher
de närmaste 3 månaderna*
2013

2012

2011

2010

2009

KONSUMENT

1

2

4

2

3

IT

2

5

3

3

2

BANK / FINANS

3

1

2

6

6

LÄKEMEDEL

4

3

6

5

3

TELEKOM

5

6

1

4

3

RÅVAROR

6

4

5

1

1

*PROGNOSERNA FRÅN 2012 OCH FRAMÅT GÄLLER 3 MÅNADER, INNAN DESS 1 MÅNAD. FRÅGAN STÄLLDES OKTOBER / NOVEMBER RESPEKTIVE ÅR.
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SFEI - Prognos aktiemarknader
80 %

60 %

USA +4,9 %

96 % positiva prognoser
4 % negativa prognoser

95 % positiva prognoser
5 % negativa prognoser

Sverige +7,4 %

93 % positiva prognoser
7 % negativa prognoser

89 % positiva prognoser
11 % negativa prognoser

Europa +9,8 %

87 % positiva prognoser
13 % negativa prognoser
40 %

BRIC +6,9 %

80 % positiva prognoser
20 % negativa prognoser
79 % positiva prognoser
21 % negativa prognoser

20 %
Asien exkl.Kina / Indien +7,3 %

0%

Prognosperiod SFEI november 2012

-20 %
jan 2010

maj 2010

nov 2010

maj 2011

nov 2011

maj 2012

nov 2012

maj 2013

Prognosperiod SFEI november 2013

nov 2013

maj 2014

SFEI prognos november 2013
SFEI prognos november 2012
Sverige: MSCI Sweden Index, Europa: MSCI Europa Index,
BRIC: MSCI BRIC Index, USA: MSCI North America Index,
Asien exkl. Kina / Indien: MSCI Pacific Index.

nov 2014

SFEI - Prognos svenska styrräntan
3%

SFEI prognos maj 2011
2%

SFEI prognos november 2011
SFEI prognos maj 2012
SFEI prognos november 2010

1%

SFEI prognos november 2012

SFEI prognos november 2013, 1,17 %
SFEI prognos november 2013
SFEI tidigare prognoser
Riksbankens ränteprognos
Riksbankens konfidensintervall

SFEI prognos maj 2010
0%
jan 2010
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maj 2010

nov 2010
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maj 2011

nov 2011

maj 2012

nov 2012

maj 2013

nov 2013

maj 2014

nov 2014
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Tidigare prognoser och
faktiskt utfall
I SFEI-rapporten som publi
cerades i november 2012
uppgick fondexperternas
genomsnittliga prognoser för
de fem aktiemarknader som
är med i undersökningen till
mellan 6,4 och 9,8 procent. Det
visade sig vara betydligt lägre
än utfallet (med undantag för
BRIC-regionen som steg med
omkring 10 procent) då de
övriga marknaderna steg med
25 till drygt 45 procent under
perioden. Samtidigt nådde
andelen negativa prognoser
från fondexperterna en ny
lägstanivå, även med tanke på
att prognosperioden övergick
från 6 till 12 månader, vilket
indikerar att de var ovanligt
samstämmiga om en positiv
utveckling under perioden.
Dessutom lyftes USAs stödköp
av statsobligationer fram som
en mycket viktig drivkraft för
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SVERIGE
10 %

5%

0%

EUROPA
10 %

5%

0%

USA
10 %

5%

0%

BRIC
10 %

5%

0%

ASIEN EXKL. KINA / INDIEN
10 %

5%

0%

GENOMSNITT
10 %

5%

0%
NOVEMBER 2013*

Den svenska styrräntan
Merparten av fondexperterna tror inte att den svenska
Riksbanken kommer att höja
sin styrränta under de kommande tolv månaderna, och
den genomsnittliga prognosen
blev 1,17 procent. Det innebär
att fondexperternas prognos är
i linje med Riksbankens egen
räntebana, i vilken räntan förväntas ligga still tills i slutet av
2014. Omkring var femte fondexpert tror dock på en höjning
om minst 0,5 procent, vilken
skulle kunna vara föranlett av en
tro på en kraftigare förbättring
av den svenska ekonomin under
2014 än vad Riksbanken räknat
med. Även Riksbankens stora
fokus på de alltjämt stigande
bostadspriserna (och därmed
ökande skuldsättning) skulle
kunna vara en bakgrund till en
tro på en snabbare höjningstakt.

AKTIEPROGNOSER
PER REGION

NOVEMBER 2012*

Asien, och att hålla noga uppsikt över hur den amerikanska
centralbanken agerar framöver.

NOVEMBER 2009
MAJ 2010
NOVEMBER 2010
MAJ 2011
NOVEMBER 2011
MAJ 2012

» Regioner
Fondexperternas genomsnittliga börsprognos per region för
de kommande tolv månaderna
visar på en fortsatt positiv syn
för samtliga regioner som är
med i undersökningen. Precis
som i det kortare perspektivet
om tre månader är det Europa
och Sverige som hamnar i topp
med 9,8 respektive 7,4 procent,
samtidigt som USA tappar jämfört med för ett år sedan och
hamnar på sista plats med 4,9
procent. Däremellan hamnar
Asien (exkl. Kina / Indien) på
tredje plats med 7,3 procent och
BRIC på fjärde plats med 6,9
procent. Flera av fondexpert
erna betonar att utvecklingen
under året till stor del kommer
att bero på hur den amerikanska centralbanken hanterar
sina pågående stödköp av statsobligationer, och det är i detta
ljus man bör tolka deras uppskattning av potentialen inom
respektive region. Inte minst är
det intressant att prognoserna
endast ligger i linje med eller
till och med något lägre än
förra året, trots att det senaste
året bjudit på mycket kraftiga
uppgångar som skulle kunna
leda till en fortsatt optimism.
Istället tycks denna uppgångsfas bedömas som bräcklig även
om den globala konjunkturen
visat tecken på återhämtning.
Ett ytterligare mått på denna
bräcklighet erhålls om vi tittar
på andelen negativa prognos
er som nästan dubblerats
jämfört med för ett år sedan.
Det är fortfarande mindre än
10 procent av prognoserna
som är negativa, men för USA
är siffran omkring 12 procent
vilket är något oroväckande.
Det som går att ta med sig från
dessa siffror är således att den
som investerar på börsen de
kommande tolv månaderna bör
ha en sund skepsis mot fundamentet i nuvarande nivåer,
framförallt när det gäller USA
och tillväxtmarknader som

* PROGNOSERNA FRÅN NOVEMBER
2012 GÄLLER 12 MÅNADER,
INNAN DESS 6 MÅNADER.

börsen. Denna syn kan också
kan anses vara i linje med utfallet då den starka utvecklingen
under perioden förbyttes i
oro på marknaderna under en
period när en nedtrappning av
dessa åtgärder ansågs vara nära
förestående.
Slutsats
Under de kommande tre
månaderna bedömer fond
experterna att konsumentsektorn samt IT är de mest
intressanta branscherna och
att Europa är den mest intressanta regionen att investera i.
Jämfört med för ett år sedan
har USA och Asien gått från
att vara rankade i topp till att
nu inta de lägsta placeringarna av de regioner som ingår i
undersökningen. Även på tolv
månaders sikt bedöms Europa
vara den mest intressanta regionen följt av Sverige, och även
här hamnar USA på sista plats.
Fondexperterna framhåller att
utvecklingen på börsen till stor
del kommer att drivas av hur
stödköpen av den amerikanska centralbanken fortlöper,
vilket innebär att prognosen
överlag får betecknas som
positiv men samtidigt bräcklig.
Värdebaserad förvaltning anses
vara den mest intressanta
investeringsstilen under de
kommande tolv månaderna,
men samtidigt är det fortfarande många fondexperter som
förordar en blandning mellan
olika stilar. Prognosen för den
svenska styrräntan pekar på
en oförändrad eller något höjd
styrränta om ett år, men omkring 20 procent av fondexperterna tror att Riksbanken kan
komma att höja räntan med en
halv procentenhet eller mer.
En jämförelse med utfallet av
fondexperternas börsprognos
för ett år sedan visar att deras
tro på en positiv börsutveckling
var korrekt, men att uppgången
blev ännu högre än vad de räknat med för de flesta regioner. ■

DET HÄR KAPITLET SYFTAR TILL ATT UNDERSÖKA HUR FONDEXPERTERNA ANVÄNDER AKTIVT RESPEKTIVE PASSIVT FÖRVALTADE FONDER I SIN
VERKSAMHET SAMT HUR DE SER PÅ TRENDER OCH UTVECKLING INOM FONDUTVÄRDERING OCH INVESTERING I FONDER. PASSIVT FÖRVALTADE FONDER
DEFINIERAS HÄR SOM INDEXFONDER OCH BÖRSHANDLADE FONDER (ETF:ER).

3. Aktiv / passiv förvaltning
samt avgifter
Konkurrensen pressar passivt förvaltade fonder till att bli allt mer avancerade
samtidigt som fondexperterna ser en fortsatt utslagning av mindre förvaltare.

DER 33
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INDEXFONDER 51 %

ETF:er 53 %
INDEXFONDER 47 %
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DER 32
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ER 67 %
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ETF:er 57 %
INDEXFONDER 43 %
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Regelverksförändringar det
kommande året
Även det kommande året förväntar sig fondexperterna att deras verksamhet kommer
att påverkas av införandet av nya regler för

ER 71 %
ND
O
F
DER 29
ON

Varför använder ni
ETF:er?
89 %

Låg kostnad

Låg kostnad

71 %

Används på överanalyserade marknader där möjlighet till
26 %
överavkastning genom aktiv förvaltning bedöms som låg

Används för kortsiktiga investeringar 54 %

Används för kortsiktiga investeringar 26 %

Likviditetsskäl

Likviditetsskäl 22 %

Används på överanalyserade marknader där möjlighet till
33 %
överavkastning genom aktiv förvaltning bedöms som låg

För att nå svåråtkomliga marknader 7 %

För att nå svåråtkomliga marknader 33 %

Annat svar*

Annat svar* 21 %

33 %

50 %

ETF:er 37 %
2012

INDEXFONDER 63 %
*
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Regelverksförändringar det senaste året
Flertalet av fondexperterna uppgav att de
uppstramade UCITS-regler som gjort det
svårare att investera en mindre del av kapitalet i alternativa investeringar, exempelvis

%

SIVA F
AS

ER 68 %
ND
O
F

Passiva fonder - Användningsområden
Av de fondexperter som använder passiva
fonder dominerar kostnaden fortsatt som
skäl till att använda denna typ av fonder.
För ETF:er kombineras kostnaden även
med kortsiktiga investeringar, antingen på
marknader som bedöms vara överanalyserade eller där det inte funnits möjlighet att
identifiera en bra aktiv fond. Flera fond
experter nämner även att de använder passiva fonder som ett sätt att sänka kundernas
förvaltarrisk och tydliggöra deras alfa- och
betaexponering. Som nämnts ovan tycks det
i dagsläget inte idag finnas någon trend mot
en ökning av andelen ren betaförvaltning i
de portföljer som fondexperterna förfogar
över, även om debatten kring denna fråga är
mer aktuell som någonsin.

hedgefonder och amerikanska ETF:er, varit
en av de regelverksförändringar som påverkat mest det senaste året. Även nya regler
för alternativa investeringsfonder (baserat
på AIFM-direktivet) uppgavs vara en viktig
förändring som förväntas öka den admini
strativa bördan på marknaden ytterligare,
vilket kan leda till ökad konsolidering och
utslagning av mindre aktörer inom detta
segment. Även införandet av EMIR-regelverket, som bland annat innebär en ökad
registrering av handel med OTC-derivat,
nämndes av flera fondexperter som en av
de regelverksförändringar som påverkat
dem under det senaste året. Även EMIR
förväntas öka den administrativa bördan
i vissa fall, och flera fondexperter menar
att regleringsivern som vi har rapporterat
om i de senaste SFEI-rapporterna passerat gränsen för vad som kan anses vara till
nytta för slutkunderna.

portfölj än vad förvaltaren egentligen skulle
önska.

Varför använder ni
indexfonder?

2013

%

ETF:er 49 %

Andel aktiva / passiva fonder
Trots att det idag finns stora
utländska aktörer som gör sitt
bästa för att främja användandet av passiva fonder tycks
fördelningen mellan passiva och

2012

%

DER 2
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ER 75 %
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O
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5%

AKTI
VA

2011

framöver. Samtidigt finns det de
som vill tona ned betydelsen av
denna utveckling och menar att
det även kan finnas något posi
tivt i att mindre lyckosamma
fonder stängs ner och lämnar
plats för nya lösningar.

P

2010

förvaltare som inte har möjlighet att följa de senaste trenderna har ökat från ett flertal olika
håll de senaste åren. I ett sådant
marknadsklimat är det en fördel
att vara en stor aktör som kan
dra nytta av skalfördelar och har
resurserna att anpassa sig efter
vad som efterfrågas. Flertalet
av de svarande menar också, i
likhet med för ett år sedan, att
det finns en stor risk för att det
kommer att startas allt färre
nya, innovativa fonder i Sverige

SIVA F
AS

runt än tidigare. Men även de
kraftigt ökade möjligheterna
att slå ihop existerande fonder
med varandra (i och med nya
UCITS-regler) nämns som
en bidragande orsak, tillsammans med ett ökande tryck
från passivt förvaltade fonder.
Om vi dessutom lägger till att
fondexperterna ser ett fortsatt
stort intresse för alternativa
tillgångsslag, bland annat
företagsobligationer, blir det
tydligt att pressen på nischade

SSIVA F
PA

Fortsatt konsolidering på
fondmarknaden
En utveckling som vi har
observerat i de senaste årens
SFEI-rapporter är att fondexperterna uppmärksammat
en ökad utslagning av mindre,
aktiva fondförvaltare och deras
fonder. Många av de svarande
anger högre administrativa
kostnader som en av de viktigaste anledningarna, då det
helt enkelt krävs mer kapital
under förvaltning för att gå

aktiva fonder vara fortsatt relativt stabil i
fondexperternas egen förvaltning. För ett år
sedan nämnde flera av de svarande att deras
företag gått över till fond-i-fond-förvaltning
i högre utsträckning, och att detta ökat deras
möjligheter att använda passiva fonder, men
inte heller detta tycks ha givit något större utslag totalt sett. Med andra ord verkar fondexperterna vara relativt klara med implementationen av passiva fonder i sin förvaltning som
vi har kunnat följa de senaste åren.
Slutresultatet skiljer sig dock stort
mellan olika aktörer. Bland de fondexperter
som ingår i undersökningen använder idag
ett fåtal enbart aktiva fonder, medan de övriga använder antingen en majoritet aktiva
fonder som kompletteras med passiva fonder eller närapå enbart passiva fonder vilket
ger möjlighet till snabba förändringar i portföljerna och pressade kostnader. Flertalet
fondexperter nämner även PPM-lösningar
som ett område där andelen passiva fonder
är särskilt hög, vilket beror på att systemets
kraftiga rabatter tvingar dem att hålla nere
kostnaderna. Det gör att PPM-sparare som
investerar i fond-i -fond-lösningar riskerar
att få en mindre andel aktiva fonder i sin

2013

ANNAT SVAR INKLUDERAR: ”ANVÄNDER ETISKT DRIVNA
INDEXFONDER”, ”OM SVÅRT HITTA ATTRAKTIV AKTIV FOND”,
”FÖR ATT RENODLA BETA / MINSKA FÖRVALTARRISKEN”.

2012
*

2013

ANNAT SVAR INKLUDERAR: ”OM SVÅRT HITTA ATTRAKTIV
AKTIV FOND”, ”FÖR ATT RENODLA BETA / MINSKA
FÖRVALTARRISKEN”.
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»

Hur viktigt är
kostnadsuttaget i er
utvärderingsprocess?

Andel egna fonder i
förvaltningen

2013

Aktivt förvaltade fonder
INTE
ALLS
VIKTIGT

MYCKET
VIKTIGT

2012

Passivt förvaltade fonder
INTE
ALLS
VIKTIGT

MYCKET
VIKTIGT

2011
2010
2009

» alternativa fonder (baserat på
AIFM-direktivet) samt inom
derivathandel (EMIR-regelverket). Den utveckling som
flest fondexperter svarade att
de följer noggrant är dock hur
förbuden mot förmedlingsprovision i exempelvis Storbritannien tas emot, och om det blir
aktuellt med någon liknande
lagstiftning i Sverige. Den här
frågan var aktuell även för ett år
sedan, och det tycks inte som att
fondexperterna ser någon tydlig
riktning när det gäller en eventuell framtida lagstiftning i Sverige.
Om ett förbud skulle införas
förväntas det kunna leda till både
nya affärsmodeller och praktiska förändringar i existerande
förvaltningslösningar. Många
förvaltningstjänster som fondexperterna arbetar med är dock
redan utformade som fond-ifond-lösningar där förmedlings-

16

18 % egna
fonder

25 % egna
fonder

27 % egna
fonder

18 % egna
fonder

49 % egna
fonder

Trender
Aktivt förvaltade fonder
I likhet med vad vi skrivit ovan
anser fondexperterna att utslagning av mindre fonder och
förvaltare varit den viktigaste
trenden under de senaste tolv
månaderna. Dessutom nämner
flertalet fondexperter att
nischad förvaltning som avviker
från jämförelseindex blivit allt
viktigare i takt med att passiva
fonder utmanar om kunderna.

Trender - Passivt
förvaltade fonder

Trender - Kostnader

Utslagning av mindre fonder / förvaltare 50 %

Mer nischade / avancerade passiva fonder 59 %

Lägre förvaltningskostnader 28 %

Intresse för fonder med nischad förvaltning* 37 %

Ökat utbud av passivt förvaltade fonder 34 %

Lagstiftning kommer att påverka i stor utsträckning 10 %

Intresse för fonder inom alternativa tillgångsslag** 23 %

Generellt intresse för passiva fonder som
21 %
komplement / alternativ till aktiv förvaltning

Lägre förmedlingsersättning / kickback 10 %

Intresse för fonder inom tillväxtmarknader 10 %

Etablering av nya aktörer inom
3%
passivt förvaltade fonder

Lägre performance-avgifter 0 %

Annat svar*** 13 %

Annat svar* 10 %

Annat svar* 7 %

Senaste året

provisioner från fondbolagen
går direkt tillbaka till kollektivet
samtidigt som kunderna betalar
en procentuell förvaltnings
avgift. Vi har tidigare rapporterat
om att denna typ av struktur
ökat relativt kraftigt de senaste
åren, och dess popularitet skulle
säkerligen inte minska om ett
förbud mot förmedlingsprovisioner infördes.
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Trender - Aktivt
förvaltade fonder

Kommande året

*

STÖRRE SKILLNAD GENTEMOT JÄMFÖRELSEINDEX / OLIKA REGIONER /
FÖRVALTNINGSSTIL / TYP AV BOLAG / ETC.

**

HEDGEFONDER / HÖGRÄNTEFONDER / RÅVARUFONDER /
FASTIGHETSFONDER / ETC.

Senaste året
*

Kommande året

ANNAT SVAR INKLUDERAR ”STORA AKTÖRER / BANKER MYCKET
AKTIVA MED EGNA LANSERINGAR” SAMT ”PRISPRESS PÅ ETFMARKNADEN”.

Senaste året
*

Kommande året

ANNAT SVAR INKLUDERAR ”STÖRRE PRISSKILLNAD ÄN TIDIGARE
BEREONDE PÅ AVVIKELSE FRÅN INDEX”, ”PRISPRESS FRAMFÖRALLT
FÖR ETF:ER” SAMT ”NÅGOT ÖKAD ANDEL RESULTATBASERADE
AVGIFTER”.

*** ANNAT SVAR INKLUDERAR ”STARKT TRYCK FRÅN INDEXFÖLJANDE
PRODUKTER” SAMT ”FORTSATT STARKT INTRESSE FÖR
BLANDFONDER”.

Samtidigt menar flera fond
experter att det fortfarande
finns alldeles för många aktiva
fonder som i princip är identiska. Det senaste året anses
även alternativa tillgångsslag,
framförallt företagsobligationsfonder, ha varit en viktig trend.
Dock menar vissa fondexperter
att detta tillgångsslag inte längre bör ses som en trend utan
snarare som en etablerad företeelse på marknaden som redan
funnits länge i exempelvis USA.
Även nischade förvaltningskoncept som fonder med låg volatilitet nämns i sammanhanget
samt aktivt förvaltade fonder
inom en ETF-struktur. De
kommande tolv månaderna förväntas utslagningen av mindre
fonder och förvaltare fortsätta
tillsammans med ett ökat fokus
på nischade förvaltningslösningar som särskiljer den aktiva

förvaltningen gentemot passiva
fonder. Även ett återuppvaknande intresse för tillväxtmarknader nämns som en möjlig
trend det kommande året.
Passivt förvaltade fonder
Det senaste året menar fondexperterna att trenden med ett
ökat utbud av fonder snarare än
fler leverantörer har fortsatt,
och detsamma gäller utbudet av
mer nischade eller avancerade
passiva fonder. De svarande
menar att konkurrensen är så
hård idag att förvaltarna jobbar
hårt på att anpassa sina produkter för att kunna konkurrera
med såväl andra passiva fonder
som med aktivt förvaltade
fonder. Vissa fondexperter går
så långt som att säga att dessa
”smarta” fonder, som inte bara
följer ett börsvärdesvägt index
utan har möjlighet att optimera

sitt innehav på olika sätt, är på
väg att bli en tredje kategori i
gränslandet mellan aktiva och
passiva fonder. Det kommande
året förväntas etableringen av
nya aktörer minska samtidigt som utbudet med olika
inriktning och mer avancerade
upplägg troligtvis kommer att
öka i ännu högre utsträckning
än tidigare.
Kostnader
Flertalet fondexperter har
upplevt en viss press på förvaltningskostnaderna de senaste
tolv månaderna, varav passiva
fonder uppges stå för en betydande del av utvecklingen på
grund av den hårda konkurrensen. Flera fondexperter menar
även att de passiva fondernas
låga avgifter börjar pressa, eller
åtminstone hålla nere, priserna
även på den aktiva sidan.

Vissa av de svarande har även
noterat en viss nedgång för
prestationsbaserade avgifter.
Förändringar i lagstiftningen,
så som ett eventuellt förbud
mot förmedlingsprovisioner,
förväntas vara drivande för
hur utvecklingen ser ut det
kommande året. Rent allmänt
förväntar sig fondexperterna
en fortsatt kostnadspress
inom passiva fonder, även om
de börjar nå låga nivåer. Vissa
fondexperter menar att dagens
fokus på kostnader är olyckligt
då denna utveckling tillsammans med ökade administrativa krav bidrar till att slå ut
mindre fonder och förvaltare.
Slutsats
Flertalet fondexperter har
noterat en fortsatt utslagning
av mindre, aktiva fondförvaltare och deras fonder. Detta

anses bero på en kombination
av ökande administrativa kostnader och press från passiva
fonder, men även på ökade
möjligheter att slå ihop mindre
fonder med större på grund av
nya UCITS-regler. Ökningen av
andelen passiva fonder i fondexperternas portföljer tycks
dock ha stannat av, trots ett
ökande utbud av passiva fonder
och en aktiv diskussion om
aktiv kontra passiv förvaltning.
Försämrade möjligheter att
investera i alternativa fonder
inom UCITS-lösningar tillsammans med nya AIFM-regler för alternativa fonder är två
av de regelverksförändringar
som påverkat fondexperterna
det senaste året. Mer nischade
fonder och alternativa tillgångsslagsslag som företags
obligationer anses dessutom ha
varit starka trender inom aktivt

förvaltade fonder. Inom passiva
fonder har fondexperterna
märkt av ett ökat utbud och
allt mer avancerade lösningar
som särskiljer sig från vanliga
börsvärdesviktade index. Det
kommande året väntas en
fortsatt tuff konkurrens pressa
kostnaderna för passiva fonder
och bidra till fortsatt konsolidering bland mindre, aktiva
förvaltare. Samtidigt förväntas
både passiva och aktiva fondförvaltare fortsätta att arbeta
med mer nischad förvaltning
för att skilja ut sig från konkurrenterna. Fondexperterna
bevakar även debatten kring
ett eventuellt provisionsförbud
noga, då en förändrad lagstiftning skulle kunna påverka såväl
kostnader som den praktiska
verksamheten. ■
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HÅLLBARA INVESTERINGAR (ÄVEN SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENTS - SRI) INNEBÄR ATT EN INVESTERING TAR NÅGON FORM AV HÄNSYN TILL
VÄRDEN SOM SAMHÄLLSANSVAR, HÅLLBARHET, ETIK OCH MILJÖ I SIN FÖRVALTNING. VI HAR VALT ATT FRÄMST UNDERSÖKA FONDEXPERTERNAS
INSTÄLLNING TILL HÅLLBARA INVESTERINGAR UTIFRÅN DERAS ARBETSPROCESS SAMT ATT TA REDA PÅ VAD DE TROR OM TRENDER OCH DEN FRAMTIDA
UTVECKLINGEN INOM OMRÅDET.

Hur viktigt är det att en fond har en
policy inom hållbara investeringar?
Mycket viktigt

4. Hållbara investeringar

10 %

Ganska viktigt

17 %

Viktigt i viss utsträckning

Fondexperterna ser hållbara investeringar som en allt viktigare fråga på sikt
trots ett upplevt lägre intresse från privatpersoner och media.

33 %

Inte alls viktigt

20 %

Endast viktigt inom ansvarsfulla investeringar

Viktig fråga trots ekonomisk oro
I linje med tidigare SFEI-undersökningar
anser fondexperterna att det är de institutionella kunderna som står för den absoluta
merparten av efterfrågan inom hållbara investeringar. Däremot anses efterfrågan vara
fortsatt svag på privatmarknaden, och vissa
fondexperter menar att frågan hamnat lite
i bakvattnet de senaste åren på grund av
det oroliga ekonomiska klimatet då många
investerare tenderar att endast fokusera på
avkastningen. Det här går exempelvis att

skönja i svaren på frågan om vem som styr
utvecklingen, då efterfrågan från kunderna
(implicit institutionella kunder) är fortsatt
stark medan media (och därmed intresset
inom den allmänna debatten i samhället) tappat något. Det är dock tydligt att
fondexperterna ser hållbara investeringar
som en viktig fråga på sikt. Andelen fond
experter som tror att hållbara investeringar
kommer att bli viktigare i framtiden är i
denna undersökning över 70 procent, vilket
innebär en ny toppnotering. Om nu intres-

set anses vara så lågt på privatmarknaden
kan detta kanske te sig något motsägelse
fullt. Dock bör man betänka att den
institutionella marknaden utgör en viktig
del av den totala marknaden, och dess
utom kan hållbara investeringar anses vara
något av en imagefråga. Vissa fondexperter
menar att det är viktigt att kunna visa på
att man är en hållbar förvaltare för att inte
bli bortvald direkt, men att frågan kanske
inte alltid är lika viktig när det kommer till
själva förvaltningen.
»

November 2012

23 %

November 2013

Vem efterfrågar hållbara
investeringar idag?
56 %

Slutkunder (inkl. instutitionella kunder)

Hållbara investeringar
kommer att bli viktigare i
framtiden än idag

39

Hållbara investeringar
kommer vara lika viktiga i
framtiden som idag

72 57
procent
2013

procent
2012

procent
2012

Hållbara investeringar
kommer vara mindre viktiga i
framtiden än idag

28 4
0
procent

procent
2012
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Fondutvärderare

10 %

Ingen

10 %

Annat svar*

2013

18

Fondutvärderarnas uppdragsgivare

November 2012

*

37 %

13 %

November 2013

ANNAT SVAR INKLUDERAR FÖRTYDLIGANDET AV ATT DET FRÄMST
ÄR DEN INSTITUTIONELLA SEKTORN SOM DRIVER EFTERFRÅGAN
SAMT ”KONSULTER SOM VÄLJER UT FONDER”.

procent
2013
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» Samarbeten ger bättre
möjligheter att påverka
I förra årets rapport tog vi upp
att fondexperterna märkt av
en ökad kunskap, och därmed
ökande krav, från de som
efterfrågar hållbara investeringar. Den här utvecklingen
tycks fortsätta, och det gör att
fondexperterna verkar ta hjälp
av externa företag i allt högre
utsträckning för att kunna
tillgodose kundernas krav på
mer avancerade lösningar. Och
det gäller inte bara utformningen av själva förvaltningen, utan
även inom aktiv påverkan på de
företag som kunderna inve
sterar i. Framförallt för mindre
förvaltare kan detta ses som ett
naturligt steg då de saknar både
resurser och tillräckligt kapital
under förvaltning för att kunna
göra sin stämma hörd på egen
hand, men även större svenska
aktörer ser fördelar med att
organisera sin påverkan på
detta sett på den internationella arenan. Det finns dock
de fondexperter som uttrycker
skepsis mot denna företeelse,
och menar att det är lite naivt
att köpa aktier i ett företag med
en verksamhet man inte gillar
och sedan försöka få företaget
att ändra den. Dessutom är det
långtifrån säkert att alla investerare har samma åsikt om vad
det är som bör förändras.
FNs principer – viktig
standard eller mest image?
En intressant utveckling
inom hållbara investerare
som nämnts av vissa fondexperter är FNs initiativ inom
området i form av PRI. Det
är ett internationellt nätverk
vars medlemmar går med på
att bedriva sin förvaltning /
verksamhet i enlighet med sex
principer inom ansvarsfulla
investeringar. Antalet medlemmar ökar stadigt och i april i år
förvaltade de tillsammans mer
än 35 biljoner USD. Svenska
branschorganisationen Fond-
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Vem styr utvecklingen
inom hållbara
investeringar?
1. SLUTKUNDER
2. MEDIA
3. FONDLEVERANTÖRERS
INFORMATION
4. PLATTFORMS
LEVERANTÖRER
5. FONDUTVÄRDERARNAS
UPPDRAGSGIVARE

Vilka källor använder ni
i ert arbete med hållbara
investeringar?
1. ANALYSFÖRETAG
2. FONDLEVERANTÖRERNAS
3. EGNA RIKTLINJER
4. CERTIFIERINGAR
ELLER INDEX
5. ANNAT SVAR *

*

ANNAT SVAR INKLUDERAR
”SUNT FÖRNUFT”
OCH ”DEN ALLMÄNNA
SAMHÄLLSOPINONEN”.
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bolagens förening tillhör de
som arbetar aktivt med att föra
ut PRIs budskap. Utbredningen
av denna satsning är ett tydligt
exempel på fondexperternas
tro att hållbara investeringar
blir allt viktigare på sikt – om
allt fler företag ansluter sig till
denna typ av principer skulle de
kunna utgöra en slags miniminivå för hållbara investeringar
som ingen förvaltare gärna vill
stå utanför. Samtidigt visar
PRIs principer tydligt på ett av
de problem som ofta har varit
en källa till kritik inom hållbara
investeringar: dess otydlighet
när det kommer till praktisk
tillämpning. PRIs principer är
nämligen så övergripande att
de egentligen bara säger att ett
visst företag har en ambition
att arbeta med dessa frågor i sin
förvaltning. Det gör knappast
särskilt mycket till eller från
förutom för de som verkligen
är engagerade, och gör att en
allmän utbredning av PRI i sin
nuvarande form mest skulle
fungera i imageförstärkande
syfte för de medverkande
företagen snarare än att tillföra
något konkret.
Aktuella trender och den
framtida utvecklingen
När vi frågade fondexperterna
om viktiga trender inom hållbara investeringar de senaste tolv
månaderna angavs ett ökande
allmänt intresse, primärt inom
den institutionella marknaden,
som den starkaste trenden.
Som vi tagit upp ovan märker
fondexperterna av att kunderna
på den institutionella sidan blir
mer avancerade, vilket driver
efterfrågan på såväl förvaltare
med hållbarhet inom hela utbudet som mer specialiserade
lösningar. Ränteinvesteringar med hållbarhetskriterier
nämns dessutom som en intressant ny produktkategori där
det saknats alternativ tidigare.
Det finns dock de fondexperter
som poängterar att efterfrågan

är mycket låg från de kunder
som inte har tvingande policyer
att ta hänsyn till. Svaren på
frågan om viktiga trender de
kommande tolv månaderna
indikerar en fortsatt utveckling
i samma stil som tidigare, med
ett något ökande allmänt intresse från institutionskunder
som även bedöms fortsätta på
lite längre sikt. Utvecklingen
på privatmarknaden kommer
troligtvis att drivas av de aktör
er som arbetar med hållbarhet
inom hela förvaltningen, då flera av de övriga fondexperterna
menar att det saknas incitament att lansera nya produkter
med hållbarhetsinriktning som
endast riktar sig till privat
personer.
Slutsats
Enigheten är stor om att det
är den institutionella marknaden som driver efterfrågan
inom hållbara investeringar,
samtidigt som efterfrågan är
låg bland privatpersoner. Även
den allmänna debatten och
medieutrymmet för hållbara
investeringar anses ha minskat
något. I takt med att de institutionella kunderna blir mer
avancerade utvecklar även
förvaltarna sina erbjudanden
inom såväl förvaltning som
direktpåverkan via externa
företag. Även nya produkter
inom kategorier där utbudet
varit skralt tidigare, så som
ränteinvesteringar med hållbara kriterier, har noterats av
fondexperterna. De kommande tolv månaderna och även
därefter förväntas efterfrågan
öka successivt, och fondexpert
erna tror fortsatt att det är de
institutionella kunderna som
kommer att driva utvecklingen
inom hållbara investeringar
framåt. På privatmarknaden
finns det däremot en risk att
utbudet blir mer fokuserat till
aktörer med hållbarhet inom
hela utbudet på grund av den
låga efterfrågan. ■

Trender - hållbara investeringar

ÖKAT INTRESSE
FÖR FONDER SOM
ÄR HÅLLBART
FÖRVALTADE

31 %

38 %

senaste året

kommande året

ÖKAT INTRESSE FÖR
FONDFÖRETAG / FÖRVALTARE
MED RIKTLINJER INOM
HÅLLBAR FÖRVALTNING FÖR
HELA UTBUDET

17 %

24 %

senaste året

kommande året

UTVECKLING OCH
DIVERSIFIERING AV DEN
HÅLLBARA FÖRVALTNINGEN
(POSITIV SCREENING, AKTIV
BOLAGSPÅVERKAN ETC)

17 %

24 %

senaste året

kommande året

3%

0%

senaste året

kommande året

ANNAT SVAR*

*

ANNAT SVAR INKLUDERAR ”FÖRETAGSOBLIGATIONSFONDER MED SRI-SCREENING”
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SFEI Tema - Volatilitet
Fondexperterna upplever att volatiliteten på de finansiella marknaderna börjar återgå till
normala nivåer, och manar därför till selektiv användning av lågvolatilitetsfonder.
Upplevd volatilitet – idag och de
kommande åren
De senaste åren har det varit mycket diskussion kring ökad volatilitet på de finans
iella marknaderna sedan finanskrisen bröt
ut och ett stort utbud av lågvolatilitets
produkter har lanserats. Men när vi frågade
fondexperterna om de ansåg att volatilitet
en i allmänhet har ökat på de finansiella
marknaderna sedan finanskrisen var det

bara en av tio som ansåg att den faktiskt har
gjort det i någon större utsträckning, och
nästan hälften menade att den inte alls har
gjort det. Framförallt när det gäller aktiemarknaden påpekade fondexperterna att
det allmänt använda VIX-indexet har sjunkit tillbaka till en relativt låg nivå historiskt
sett. Däremot menade ett stort antal av de
svarande att de fortfarande upplever mer
frekventa korta perioder eller ”spikar” med

hög volatilitet än tidigare. Dessutom nämndes högre volatilitet inom andra tillgångsslag som räntor och råvaror.
De kommande tre åren förväntar
sig inte fondexperterna någon återgång till
markant högre nivåer, utan det vanligaste
svaret är att nivån troligtvis kommer att
vara ungefär som idag. Det fortsatt oroliga
ekonomiska läget gör att vissa menar att det
finns en något förhöjd risk för nya perioder »

Anser du att volatiliteten har ökat på de finansiella marknaderna sedan finanskrisen?

Nej, inte alls

43 %

Ja, i viss mån

47 %

Ja, i stor utsträckning 10 %

KORT FAKTA OM VOLATILITET
Vad är volatilitet för något?
Volatilitet för finansiella tillgångar kan
definieras som dess prisrörlighet, och
mäts oftast i form av standardavvikelse.
Den mäts såväl historiskt utifrån faktiska
utfall som framåtblickande i form av förväntad volatilitet. I allmänhet kan ökad
volatilitet jämställas med högre risk,
men även möjlighet till högre avkastning,
vilket gör det viktigt för förvaltare att
hantera volatiliteten utifrån uppsatta
investeringsmål.

Hur kan man följa volatiliteten på
finansmarknaderna?
VIX, som är en förkortning för Chicago
Board Options Exchange Market Volatility Index, används ofta som referens
för att mäta den aktuella marknadsoron.
Indexet mäter den förväntade volatiliteten för aktieindexet S&P 500.

Finns det fonder med särskilt låg
volatilitet?
Ja, fonder eller andra instrument som är
utformade för att ge särskilt låg volatilitet har blivit allt populärare de senaste
åren. De kan exempelvis utformas genom
att förvaltaren investerar i de värdepapper (exempelvis aktier) inom ett segment
som uppvisar lägst volatilitet.
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» med hög volatilitet de kommande åren, men
att det inte är något huvudscenario. Snarare
bedöms sannolikheten för både låg och hög
volatilitet vara ungefär som tidigare, även
om kortare perioder med tillfälligt förhöjd
volatilitet kan komma att kvarstå.
Aktier utmanas av andra tillgångsslag
När vi frågade fondexperterna om de anser
att aktier har blivit mindre attraktiva på
grund av högre volatilitet svarade en stor
majoritet att de inte ansåg att så var fallet.
Omkring var fjärde av de svarande ansåg
dock att så var fallet i viss utsträckning,
samt även att de märkt av att kunder blivit
mer tveksamma till aktier just på grund
av högre volatilitet. Förutom av rena
volatilitetsskäl menade dock flertalet fondexperter att aktier blivit mindre attraktiva
relativt sett de senaste åren i takt med att

Anser ni att volatiliteten har
stabiliserat sig på en högre nivå
än innan finanskrisen vilket
gör att man kan prata om ett
paradigmskifte inom volatilitet?

andra tillgångsslag, inte minst företags
obligationer, blivit allt mer intressanta att
investera i.
Hantering av volatilitet i portföljen
Att hantera volatiliteten i sina portföljer
anses i allmänhet vara viktigt för fondexperterna, och mer än hälften av de
svarande använder diversifiering mellan
olika tillgångsslag som en strategi för att
uppnå detta. Nästan hälften använder
dessutom hedgefonder eller andra fonder
som är utformade specifikt för att erbjuda
investeringar med låg volatilitet. Implementationen av volatilitetssänkande
strategier varierar från att användas som en
del i den grundläggande allokeringen till att
främst användas på mer volatila marknader
(exempelvis tillväxtmarknader) eller under
korta perioder med förhöjd volatilitet som

Strategier som används för att
minska investeringarnas volatilitet

80
procent

1. INVESTERINGAR I FLERA
OLIKA TILLGÅNGSSLAG

HAR NI LANSERAT PRODUKTER
MED LÄGRE VOLATILITET SOM
ETT UTTALAT MÅL DE SENASTE
TRE ÅREN?

53 %
NEJ

47 %
JA

Har aktier blivit mindre attraktiva
sedan finanskrisen på grund
av hög volatilitet?

Nej, inte alls

2. INVESTERING I
HEDGEFONDER / LÅGVOLA
TILITETSFONDER

13 7

procent

3. FONDER MED HÖG
DIREKTAVKASTNING
4. FONDER MED FRÄMST
STORBOLAG

Ja, i viss utsträckning 25 %

Ja, i stor utsträckning 0 %
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Vad tror du om utvecklingen
för volatiliteten på de finansiella
marknaderna de kommande
tre åren?

Slutsats
De flesta av fondexperterna menar att
volatiliten på de finansiella marknaderna

Vilket av dessa riskmått arbetar
ni främst utifrån idag?

Lika hög som idag 32 %

1. BÅDE TOTAL RISK I
PORTFÖLJEN OCH RISK INOM
VARJE TILLGÅNGSSLAG

Sjunka något 28 %

2. TOTAL RISK I PORTFÖLJEN

Öka något 26 %

3. RISK INOM VARJE
TILLGÅNGSSLAG

Öka markant 7 %

i allmänhet har återgått till relativt låga
nivåer, med undantag för enskilda perioder
med förhöjd volatilitet. De tror inte heller
att risken för att volatiliteten ökar kraftigt
igen, med undantag för kortare perioder,
är särskilt mycket högre än normalt
de kommande tre åren. Majoriteten av
fondexperterna menar inte heller att
aktier har blivit mindre attraktiva på
grund av högre volatilitet. Istället är det
andra tillgångsslag som utmanar av egen
kraft. Fondexperternas uppfattning om
volatiliteten framöver gör att en betydande
andel manar till försiktighet när det gäller
specialiserade lågvolatilitetsfonder,
och menar att dessa bör användas
selektivt när det är befogat att skydda
sig mot hög volatilitet snarare än som en
universallösning för högre avkastning. ■

Skulle ni ändra er tillgångsallokering om ni identifierade
en aktieplacering med
lägre volatilitet?

59

31

procent

10

procent

5. ANNAN STRATEGI

procent

Sjunka markant 0 %

procent

Ja, i viss
Ja, i hög
utsträckning utsträckning

Lågvolatilitetsfonder ingen
universallösning
Nästan hälften av fondexperterna svarade
att deras företag lanserat en produkt med
låg volatilitet som ett uttalat mål de senaste
tre åren, vilket visar på hur populärt detta
segment blivit. Det bör dock noteras att
fondexperterna tolkade frågan relativt brett
och även räknade in fonder som inte explicit
marknadsförs som lågvolatilitetsfonder
utan även erbjuder denna egenskap
indirekt genom att exempelvis investera i
olika tillgångsslag. Samtidigt utryckte ett

flertal fondexperter en viss skepsis mot så
rena lågvolatiltiets-fonder, då de menar
att de ofta marknadsförs bakåtblickande
samtidigt som volatiliteten inte längre
ligger på konstant höga nivåer. Vissa går så
långt som att varna för att det kan komma
en tillbakagång då trenden vänder och de
instrument som är populära att använda
för dessa fonder drabbas av stora utflöden.
I allmänhet menar dock fondexperterna
att dessa produkter kan vara användbara
om de används selektivt i de situationer
och under de perioder där volatiliten är
högre än normalt, snarare än som en slags
universallösning för att åstadkomma högre
avkastning.

4. ANNAT SVAR

Annat svar 3 %
Nej

72 %

refererats till ovan. I allmänhet föredrar
fondexperterna att arbeta utifrån den totala
risken i portföljen snarare än utifrån varje
tillgångsslag för sig, även om ett flertal svarade att de använder båda dessa riskmått i
hög utsträckning i sin förvaltning.

Annat svar 7 %

Ja

Nej

Annat
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Appendix
Innehållet i detta appendix baseras på intervjuer genomförda
inför första rapporten i november 2009 och har därefter reviderats
i samband med SFEI november 2010. Uppgifterna i kapitlet
Sveriges Fondexperter baseras på svar från samtliga medverkande
fondexperter till och med SFEI November 2010. Uppgifterna i kapitlet
Fondutvärderingsprocessen baseras på svar från november 2010.
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Sveriges Fondexperter
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 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.

Doktor eller
påbörjad PhD
3%
Dubbelexamen (ekonom +
civilingenjör eller MBA)
14 %
Odefinierade
universitetsstudier
17 %
Annan
universitetsexamen
29 %
Examen inom
ekonomi
37 %
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Arbetslivserfarenhet
Fondexperterna har en relativt
lång genomsnittlig bransch
erfarenhet som kompletterar
den akademiska bakgrunden.
Merparten av de fondexperter
som hittills medverkat har arbetat inom området i minst tio
års tid. 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.

MER ÄN 15 ÅR

89 %

33 %
10-15 ÅR

36 %
5-10 ÅR

14 %
0-5 ÅR

17 %
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MÄN

11 %
KVINNOR

Slutsats
Den genomsnittliga svenska
fondexperten som medverkat
i SFEI är i allmänhet välutbildad med minst en examen
i ekonomi och nästan 15 års
branscherfarenhet. Andelen
kvinnor är knappt 10 p
 rocent
vilket kan jämföras med
andelen kvinnor i svenska
börsbolagsstyrelser som idag är
drygt 20 procent. ■

Fondutvärderings
processen
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.

1.

MAKROANALYS

F

ör att närmare förstå hur fond
experterna arbetar inom fond
utvärdering (vilket ofta vävs
samman med den övriga inve
steringsprocessen) ställde vi
ett antal i första hand kvalitativa frågor i november
2009 som därefter 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 risk
justerad avkastning utifrån ett antal förutbestämda
kriterier. Större aktörer tenderar att 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.
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MAKROANALYS

Vad är de viktigaste
faktorerna i er fond
utvärderingsprocess?
1. RISKJUSTERAD
AVKASTNING
2. FÖRVALTAREN ÄR
KONSEKVENT MED SIN
STIL
2. FÖRVALTARTEAMET
4. PROCESS / F
 ILOSOFI
5. FONDENS
LIKVIDITET / STORLEK
6. KOSTNAD
7. RISKKONTROLL
7. ANNAT SVAR

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 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 förvaltnings-processen anses vara
mycket viktig.
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 »

2.
3.

STRATEGISK ALLOKERING

BRANSCH- OCH REGIONAL ANALYS

4.
FONDUTVÄRDERING

5.
PORTFÖLJSAMMANSTÄLLNING
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Vilken förvaltningsstil
föredrar ni?
Neutral /
Använder
alla stilar

Vilka databaser använder
ni i er fondutvärdering?

Hur viktigt är det att en
fond är noterad i SEK?

92 %

Morningstar

52 %

Vilka tidsserier
använder ni?

Bloomberg

92 %

1 månad

19 %

Annat svar, 4 %
Mycket viktigt, 9 %

Value
Growth

43 %

24 %
Core

5%

Moneymate 18 %

3 månader

19 %

Financial Times 18 %

6 månader

19 %

Lipper

14 %

1 år

Factset

14 %

3 år

Reuters 8 %

5 år

Mercer 5 %

Annat

Annat

Annat

» det varierar beroende på den
aktuella marknadssituation
en. 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
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Inte alls viktigt, 64%

Ganska viktigt, 9 %
Viktigt i viss
utsträckning,
14 %

43 %
73 %
50 %
33 %

34 %

9%

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

50 %
svarade

31 %
svarade

19 %
svarade

max 10 %
ägarandel

max 20 %
ägarandel

max 30 %
ägarandel

har tre års historik, men detta
är sällan något absolut krav.
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 invester
ar i större fonder och mindre
aktörer i vissa fall i mindre
fonder. Större fonder innebär
mindre risk för problem med
fondflöden och att fondexper-

ten 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.
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 fond-i-fondförvaltare är det viktigt att
de underliggande innehaven
kurssätts på samma sätt. Som
en av de 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 kvanti

tativ 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 NAV-kurser är att
flera experter ogillar fondbranschens oförmåga att skapa en
enhetlig standard som följs av
alla aktörer på marknaden. ■
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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.
AIFM
AIFM är ett EU-direktiv som reglerar
fondverksamheten för förvaltare av exempel hedgefonder, riskkapitalfonder och
fastighetsfonder. Direktet skall vara infört i
svensk lagstiftning i juli 2013.
Aktivt förvaltad fond
Fond med målsättning att överträffa sitt
jämförelseindex.
Alfa (α)
Avkastning som är oberoende av utvecklingen för den underliggande tillgången.
Används ofta i samband med aktiv förvaltning av exempelvis fonder.
Alfa / beta-split
Fördelning mellan placering i passiv respektive aktiv förvaltning.
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 tillgångsslag.
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.
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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.

EMIR
EU-reglering som bland annat behandlar
registrering av transaktioner och regelverk
i samband med derivathandel.
ETF (Exchange Traded Fund)
Passivt förvaltad börshandlad fond.
Fondto rg
Ett urval av fonder som finns att välja på
inom exempelvis pensionsförvaltning eller
privat sparande.

Riskjusterad avkastning
Avkastning eller förväntad avkastning i
relation till placeringens risknivå.

Growth
Investeringsstil med fokus på bolag som
väntas generera tillväxt.

Strategisk allokering
Fördelning mellan placeringar i olika
tillgångsslag, oftast aktier och ränteplaceringar.

High Yield
High Yield är det engelska uttrycket för
högavkastande obligationer, vilket innebär
obligationer som har ett lägre kreditbetyg än
invest grade och därmed en högre risknivå.

Tillgångsslag
Investeringsområden, exempelvis aktier,
räntepapper och råvaror.
Tracking error
Aktiv risk i den absoluta avkastningen,
mäts ofta som standardavvikelse jämfört
med exempelvis ett jämförelseindex.

Investeringsprocess
Översiktliga riktlinjer för hur en förvaltare
investerar, inkluderar ofta flera olika steg.
Investeringsstil
En indelning av investerare utifrån hur de
arbetar praktiskt för att skapa avkastning.

Value
Investeringsstil med fokus på bolag som
anses vara lågt värderade.

Investment grade
Investment grade är ett kreditbetyg som
indikerar att företaget som emitterat en
obligation har en låg konkursrisk.

VIX
VIX (Chicago Board Options Exchange
Market Volatility Index) är ett volatilitetsindex som ofta används som ett mått på den
aktuella marknadsoron. Det är utformat
för att visa den förväntade volatiliteten
de kommande 30 dagarna för börsindexet
S&P 500.

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

Volatilitet
Volatilitet för finansiella tillgångar kan
definieras som dess prisrörlighet, och mäts
ofta i form av standardavvikelse. Volatilitet
mäts såväl historiskt som framåtblickande i
form av förväntad volatilitet
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