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F

ondexperterna tror på fortsatt stigande aktiekurser
på 12 månaders sikt, och
Asien exkl. Japan bedöms
vara den intressantaste
regionen med 8,9 procent
i genomsnittlig prognos.
Därefter följer övriga
regioner inom 5,5 - 6,4 procent förutom Östeuropa som
hamnar sist med 1,6 procent. Andelen negativa prognoser pekar på osäkerhet kring utfallet i Östeuropa,
Latinamerika och Japan men sammantaget är fondexperterna lika positiva som förra året trots kurser nära
historiska toppnivåer.
Svårare regelverk slår ut mindre förvaltare
Utslagningen av mindre förvaltare på grund av nya,
administrativt tunga regelverk bedöms ha fortsatt de
senaste 12 månaderna. Fondexperterna menar även
att regleringar för specialfonder och derivat, som
AIFM och EMIR, riskerar att driva aktiva förvaltare
från att skapa innovativa lösningar till att istället ta
fram enklare UCITS-klassade fonder. Det senaste
året har fondexperterna också märkt av högre förvaltningsavgifter för just nischade aktiva fonder.
En ny fondkategori kan skönjas
Fondexperterna ser en fortsatt utveckling inom
passiva fonder, och smart beta-fonder lyfts fram som
en växande kategori. Flera fondexperter menar att de
är på väg att bli en ny fondkategori mellan aktiva och
passiva fonder. Den genomsnittliga andelen passiva
fonder i fondexperternas egen förvaltning har samtidigt ökat jämfört med för ett år sedan, även om det är
stor skillnad mellan enskilda aktörer.
Starkt intresse för alternativa tillgångsslag
Den viktigaste trenden inom aktivt förvaltade
fonder både de senaste och de kommande 12 månaderna anses vara ett starkt intresse för alternativa

tillgångsslag. Trenden är bred och inkluderar såväl
företagsobligationer som bland annat investeringar
på gränsmarknader (nya tillväxtmarknader, även
kallade frontier markets), hedgefonder och nischade
ränteinvesteringar. Ett mer varierande utbud är en
motsvarande och stark trend bland passivt förvaltade fonder som anses komma att fortsätta framöver.
Framåt för hållbara investeringar
Fondexperternas aktivitet inom hållbara investeringar har ökat ordentligt, och allt fler svarar att deras
bolag arbetar aktivt med frågan. De ser även ett ökat
intresse från andra parter, inte minst de som utformar
utbudet hos plattformsleverantörer. Efterfrågan från
slutkunderna återfinns dock alltjämt hos institutionella aktörer.
Gröna obligationer växer
Den ökade aktiviteten inom hållbara investeringar
tycks sporra en fortsatt utveckling av såväl de metoder som används av fondexperterna som de produkter som erbjuds. Ökat fokus på hållbarhet snarare än
etik och negativ screening ger även utrymme för nya
lösningar som miljöcertifierade/gröna obligationer,
en företeelse som anses ha varit en relativt stark trend
det senaste året.
Delade meningar om provisionsförbud
En knapp majoritet av fondexperterna ställer sig
positiva till ett provisionsförbud som enbart omfattar up front-provisioner. Förhoppningen är färre
oseriösa aktörer, större fokus på rådgivning som
intäktskälla och ett starkare förtroende för rådgivningsrollen. Samtidigt finns en utbredd oro bland
fondexperterna att ett provisionsförbud också kan
leda till utslagning av mindre aktörer och sämre möjligheter för småsparare att erhålla rådgivning. Strukturerade produkter bedöms vara den produkt som
skulle drabbas hårdast av ett provisionsförbud. ■
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2 861
miljarder
kronor

Syfte och metod

572

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 572 miljarder kronor, bör
fondexperternas åsikter vara av stort intresse för alla som önskar en bättre
insikt i denna del av den svenska förvaltningsbranschen.

2 000 MILJARDER KRONOR
369

miljarder kronor

275

miljarder kronor

2009

465

miljarder kronor

394

342

miljarder kronor

miljarder kronor

Svensk
fondförmögenhet
2010

2011

2012

UPPSKATTAD ANDEL FONDFÖRVALTNING AV FONDEXPERTER

S

venskt Fondexpertindex
är en årlig rapport som
kartlägger vad fondexperterna 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 2 861 miljarder kronor i slutet
av oktober 2014 enligt Fondbolagens
Förening, och vår uppskattning är att minst
20 procent (cirka 572 miljarder kronor)
omfattas av aktiva mandat.
Intervjuunderlag
SFEI 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 vissa fall med
fondutvärdering på uppdrag av företagets
förvaltare/slutkunder. Urvalet omfattar
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2013

2014

ÖVRIG FONDFÖRVALTNING

SEDAN DEN FÖRSTA SFEI-UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖRDES 2009 HAR DET KAPITAL SOM KONTROLLERAS AV FONDEXPERTER
MER ÄN FÖRDUBBLATS FRÅN 275 MILJARDER KRONOR 2009 TILL 572 MILJARDER KRONOR 2014.

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:

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

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.

Metod
Intervjuerna som ligger till grund för denna
rapport genomfördes under perioden 14
oktober till och med den 24 oktober 2014.
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
förra rapporten har även jämförts med den
faktiska marknadsutvecklingen sedan dess.
Samtliga marknadsprognoser avser förväntad utveckling på respektive aktiemarknad
i lokal valuta.

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.

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

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

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
en fjärdedel av deltagarna ej önskar sådan
publicering på grund av bland annat konkurrensskäl gentemot undersökningens
beställare.
Kontinuitet
SFEI-undersökningen genomfördes
löpande varje halvår från och med november 2009 fram till och med november
2012, och har därefter genomförts 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. Från
och med denna undersökning har även de
regioner och branschkategorier som ligger
till grund för marknadsprognoserna uppdaterats för att vara mer heltäckande och
aktuella. 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 samt ny regionindelning
från och med denna undersökning 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 samt privat
personer. Företaget är ledande inom
hållbara investeringar vilket bland annat
innebär att alla företagets sparprodukter
löpande utvärderas av en egen analys
avdelning med hänsyn till samhällsansvarsoch 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.

Marknadsutveckling

2014

Fondexperternas prognos om stigande börskurser är lika positiv som för ett
år sedan, med undantag för enskilda regioner såsom Östeuropa, trots kurser
nära historiska toppnivåer.

Den aktuella
marknadssituationen
Branscher*
När vi frågade fondexperterna
om vilka branscher som de
föredrar de kommande tre
månaderna placerade de hälsovård högst följt av konsument
sektorn (daglig & sällanköpsvaror), medan cykliska
sektorer som råvaror och energi hamnade på sista respektive
näst sista plats. Fondexperterna tycks med andra ord välja
en relativt defensiv inriktning
på kort sikt i en tid då det finns
osäkerhet kring återhämtningen för den globala ekonomin.
Dessutom har just råvaru- och
energisektorn drabbats ordentligt de senaste månaderna av
fallande oljepriser. Hälsovårdssektorn är den sektor som flest
fondexperter uppger att de har
viktat upp under de senaste tre
månaderna vilket förstärker
den relativt defensiva bilden. Det bör dock betonas att
merparten av fondexperterna
fokuserar på regionperspektivet snarare än sektorer, precis
som tidigare år.

Öka / Minska
branschinnehav

Nordamerika
Hälsovård
Energi
(och kraftförsörjning)

Asien exkl.
Japan

Latinamerika

Japan

IT Telekom
Industri
Råvaror

Östeuropa

Konsument
(daglig & sällanköpsvaror)
Finans
och fastighet

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

Regioner
I ett regionperspektiv anser
fondexperterna att Asien exkl.

8

Öka / Minska regioner
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Sverige
Europa

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

Rangordning regioner, 3 månader*

Japan är den mest intressanta regionen på tre månaders
sikt följt av Nordamerika och
Sverige. Asien exkl. Japan
är en ny regionkategori från
och med denna rapport då vi
genomfört en uppdatering (se
grafik sid 9), men jämfört med
för ett år sedan är Nordamerika
(tidigare USA) en betydligt
mer populär region och går
från sista till andra plats. Japan
och tillväxtregionerna i Latinoch Östeuropa ratas i större
utsträckning. Som förklaringar
anges främst förhoppningar
om lågräntepolitik och fortsatt
återhämtning i USA, stödåtgärder från ECB i Europa samt
en mer hållbar utveckling för
tillväxten i Kina. Det är även
intressant att notera att Europa
faktiskt är den region som flest
fondexperter har viktat ned de
senaste månaderna, även om
det kan vara från en hög nivå.
Utveckling de kommande
tolv månaderna
Förvaltningsstilar
Värdebaserad förvaltningsstil
anses precis som för ett år sedan vara mer attraktiv under de
kommande tolv månaderna än
tillväxtförvaltning. Samtidigt
tycks ännu fler fondexperter än »

2013

2012

2011

2010

2009

ASIEN EXKL. JAPAN

1

EUROPA

1

4

5

5

5

NORDAMERIKA

2

SVERIGE

2

5

4

3

3

SVERIGE

3

BRIC

3

3

1

1

1

EUROPA

4

ASIEN EXKL.
KINA / INDIEN

4

2

3

2

2

JAPAN

5

USA

5

1

2

4

4

LATINAMERIKA

6

ÖSTEUROPA

7

Rangordning branscher, 3 månader*
2014

2013

2012

2011

2010

2009

HÄLSOVÅRD

1

KONSUMENT

1

2

4

2

3

KONSUMENT

2

IT

2

5

3

3

2

INDUSTRI

3

BANK / FINANS

3

1

2

6

6

FINANS OCH FASTIGHET

4

LÄKEMEDEL

4

3

6

5

3

IT

5

TELEKOM

5

6

1

4

3

TELEKOM

6

RÅVAROR

6

4

5

1

1

ENERGI (OCH KRAFTFÖRSÖRJNING)

6

RÅVAROR

8

*FRÅGAN STÄLLDES OKTOBER / NOVEMBER RESPEKTIVE ÅR. JAPAN, LATINAMERIKA, ÖSTEUROPA, ASIEN EXKL. JAPAN, INDUSTRI SAMT ENERGI ÄR NYA
FÖR 2014 LIKSOM ATT BRIC OCH ASIEN EXKL. KINA / INDIEN HAR UTGÅTT. PROGNOSERNA FRÅN 2012 OCH FRAMÅT GÄLLER 3 MÅNADER, INNAN DESS
1 MÅNAD. SEKTORINDELNINGEN UTGÅR IFRÅN GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD (GICS) MED ETT PAR IHOPSLAGNINGAR FÖR ATT FÅ EN MER
LÄTTÖVERSKÅDLIG BILD AV RESULTATET.
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SFEI
Prognos 2014

november till november

Historik, 2 år
samt prognoser för de
regioner som varit med i
tidigare rapporter
Prognos
Utveckling

Asien exkl.
Japan

+8,9 %

Sverige

Europa

Nordamerika

Japan

Latinamerika

+6,4 %

+5,9 %

+5,5 %

+5,5 %

+5,5 %

Östeuropa

+1,6 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

0%

0%

0%

0%

nov
2012

nov
2013

nov
2014

nov
2012

+7,4 %
+7,0 %
nov
2013

20 %

+9,8 %

nov
2012

0%
nov
2013

+4,9 %

20 %

+9,8 %

0%
nov
2014

40 %

nov
2014

nov
2012

+6,4 %
nov
2013

nov
2014

nov
2012

nov
2013

nov
2014

nov
2012

nov
2013

nov
2014

0%
nov
2012

nov
2013

nov
2014

Historik, 4 år

med utveckling och prognoser sedan SFEI:s start
PROGNOS 2012 PROGNOS 2013

80 %

Nordamerika
Sverige
BRIC
Europa
Asien exkl.
Kina/Indien

60 %

40 %

6,4 %
7,0 %
9,2 %
9,8 %
8,6 %

4,9 %
7,4 %
6,9 %
9,8 %
7,3 %

Prognos

20 %

0%

-20 %
jan 2010

10

maj 2010

nov 2010

maj 2011

nov 2011

maj 2012

nov 2012

95 % pos. prognoser
5 % neg. prognoser

89 % pos. prognoser
11 % neg. prognoser

79 % pos. prognoser
21 % neg. prognoser

80 % pos. prognoser
20 % neg. prognoser

87 % pos. prognoser
13 % neg. prognoser

96 % pos. prognoser
4 % neg. prognoser

Laika Consulting - Svenskt Fondexpertindex (SFEI) 2014

maj 2013

nov 2013

93 % pos. prognoser
7 % neg. prognoser

maj 2014

nov 2014

92 % pos. prognoser
8 % neg. prognoser

Källor: MSCI AC Asia ex Japan, MSCI EM Eastern
Europe, MSCI Europa Index,MSCI Japan, MSCI
EM Latin America, MSCI North America Index,
MSCI Sweden Index, MSCI BRIC Index, MSCI
Pacific Index (Asien exkl. Kina/Indien).
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SFEI - Prognos svenska styrräntan
SFEI prognos november 2014
SFEI tidigare prognoser
Riksbankens ränteprognos
Riksbankens konfidensintervall, 50%

2%

1%

0%
jan 2010

maj 2010

» tidigare betona en blandning
av olika stilar. Det beror i en del
fall på att företaget inte arbetar
med detta perspektiv och vill
hålla sig neutralt, medan andra
förvaltare arbetar med olika
inriktning inom olika mandat.
Mindre förvaltare som deltar i
undersökningen uppger dessutom oftare än de större att de
har en egen förvaltningsstil
som går bortom ett värde-tillväxt-perspektiv.
Regioner
Fondexperternas genomsnittliga börsprognos per region för
de kommande tolv månaderna
ger en fortsatt positiv och
stabil bild av möjligheterna
till fortsatta uppgångar med
enstaka undantag. Förutom
Asien exkl. Japan som hamnar
i topp med 8,9 procent och Östeuropa som ligger sist med 1,6
procent hamnar prognoserna
för samtliga regioner på mellan

12

nov 2010

maj 2011

5,5 och 6,4 procent. Andelen
negativa prognoser ligger på
en mycket låg nivå i linje med
förra årets rapport, trots att
snittet dras upp något av den
nya regionen Östeuropa och
att flera aktiemarknader stigit
till historiska toppnivåer under
det gångna året. Den tveksamhet som fanns i prognosen för
USA för ett år sedan med över
10 procent negativa prognoser
är i princip utraderad, vilket
troligtvis beror på att landets
ekonomi visat styrka trots
utfasningen av Feds kvantitativa lättnader. Fondexperterna
tycks tro mest på utvalda
tillväxtmarknader, men även
på en generell uppgång för de
utvecklade aktiemarknaderna.
De bakomliggande drivkrafterna som anges är i likhet
med tremånadersprognosen
en förväntad global lågräntepolitik och stimulanser från
bland annat ECB kombinerat

Laika Consulting - Svenskt Fondexpertindex (SFEI) 2014

nov 2011

maj 2012

med fortsatt återhämtning i
USA och en hållbar utveckling
i Kina. Spridningen i prognoserna är större än tidigare
men har mycket att göra med
att regioner som Östeuropa
och Latinamerika tillkommit
i undersökningen. Fondexperterna uttrycker oro kring
tre av regionerna som ingår i
undersökningen på grund av
tre olika skäl: Östeuropa på
grund av geopolitisk instabilitet, Latinamerika på grund av
bland annat svaga råvarupriser
och Japan då landets reformprocess kommer att sättas på
hårda prov under det kommande året.
Den svenska styrräntan
En betydande majoritet av de
tillfrågade fondexperterna tror
på en oförändrad styrränta om
0,25 procent om tolv månader, och den genomsnittliga
prognosen blev 0,22 procent.

nov 2012

maj 2013

Det är strax under Riksbankens
egen prognos vid tidpunkten
för undersökningen och något
högre än den prognos som
Riksbanken levererade den
28 oktober då räntan sänktes
till 0 procent. Fondexperterna
förväntar sig med andra ord ett
fortsatt lågränteklimat under
det kommande året, och ingen
av deltagarna i undersökningen
tror på en högre ränta än 0,25
procent. Det gör prognosen till
den mest samstämmiga någonsin i en SFEI-rapport, och
fondexperterna tycks så gott
som eniga i sin bedömning som
skulle innebära att inflationen
inte närmar sig 2 procent igen
under nästa år.
Tidigare prognoser och
faktiskt utfall
I november 2013 när den
senaste SFEI-rapporten skrevs
var fondexperternas genomsnittliga aktieprognos för de

nov 2013

maj 2014

nov 2014

kommande tolv månaderna
plus 6,4 till 9,8 procent för
de fem regioner som ingick i
undersökningen. Det var relativt nära utfallet då samtliga
marknader steg med mellan
drygt 5 procent till strax över 16
procent. Även andelen negativa
prognoser var låg, under 10
procent, vilket visade på en
relativt hög samstämmighet i
prognoserna. Det var framförallt uppgången i USA och
Sverige som underskattades
med uppemot drygt 10 procentenheter, med relativt hög
osäkerhet kring USA, men den
stigande tendensen var korrekt.
Intressant att notera är att
andelen negativa prognoser är
fortsatt låg i årets prognos, och
för de regioner som finns kvar i
undersökningen sedan tidigare
(USA/Nordamerika, Sverige
och Europa) är prognoserna
relativt likvärdiga förutom att
Europa minskar från knappt

maj 2015

nov 2015

10 till knappt 6 procent i årets
prognos och att osäkerheten
kring USA är betydligt lägre.
När det gäller den svenska styrräntan var förra årets prognos
den första då fondexperterna
inte lyckades gissa rätt riktning
för ränteutvecklingen, något
som inte heller Riksbanken
lyckades med.
Slutsats
I ett tremånadersperspektiv
tycker fondexperterna att hälsovård är den mest intressanta
sektorn och att Asien exkl.
Japan är den mest attraktiva aktiemarknaden följd av
Nordamerika. Asien exkl.
Japan intar även förstaplatsen
i fondexperternas börsprognos på 12 månaders sikt med
8,9 procent. Därefter följer
samtliga övriga regioner med
en genomsnittsprognos om
mellan 5,5 till 6,4 procent förutom Östeuropa som hamnar sist

med 1,6 procent. Enligt andelen
negativa prognoser är osäkerheten störst kring utfallet i
Östeuropa, Latinamerika och
Japan, medan en betydande
majoritet av fondexperterna
tror på stigande kurser för
övriga marknader som ingår i
undersökningen med stöd av en
förväntad global lågräntepolitik
och stimulanser från bland annat ECB kombinerat med fortsatt återhämtning i USA och en
hållbar utveckling i Kina. Totalt
sett är prognoserna lika positiva som för ett år sedan trots
kurser nära historiska toppnivåer på flera håll. Värdebaserad
förvaltning bedöms vara den
mest fördelaktiga investeringsstilen under samma period,
men majoriteten av fondexperterna använder en blandning
av stilar. Prognosen för den
svenska styrräntan indikerar
en mycket stark tro på en fortsatt lågräntepolitik i Sverige

under det kommande året. När
vi jämförde de genomsnittliga
börsprognoserna för ett år
sedan med det faktiska utfallet
blev resultatet att fondexperterna hade rätt i sin prognos om
överlag stigande aktiekurser
även om utfallet blev uppemot
10 procentenheter högre än
väntat i Sverige och USA. Jämförelsen visar även att osäkerheten kring börsutvecklingen
i USA är betydligt lägre bland
fondexperterna idag. Fond
experterna trodde däremot för
första gången fel om riktningen
för den svenska styrräntan, en
felbedömning som delades av
Riksbanken. ■
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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).

Aktiv / passiv förvaltning 		
samt avgifter
Fondexperterna upplever en fortsatt konsolidering bland fondförvaltare på grund av en
tyngre administrativ börda, och ser ett kraftigt ökande intresse för smart beta-fonder.

2011

2012

2013

ETF:er 57 %
INDEXFONDER 43 %

ETF:er 37 %
INDEXFONDER 63 %

ER 63 %
ND
FO
DER 37
ON

SIVA F
AS

AKTI
VA

SIVA F
AS

SSIVA F
PA

P

SSIVA F
PA

DER 29
ON

ETF:er 38 %

Regelverksförändringar det senaste året
Bland de regelverksförändringar som har
påverkat fondexperterna mest under det

Varför använder ni
ETF:er?
90 %

82 %

Låg kostnad

Likviditetsskäl

Likviditetsskäl 14 %

Används för kortsiktiga investeringar 54 %

För att nå svåråtkomliga marknader 14 %

Används på överanalyserade marknader där möjlighet till
35 %
överavkastning genom aktiv förvaltning bedöms som låg

Annat svar* 14 %

För att nå svåråtkomliga marknader 35 %

Används för kortsiktiga investeringar 10 %

Annat svar*

76 %

29 %

INDEXFONDER 62 %

*
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Kommande regelverksförändringar
När vi frågade fondexperterna om de
viktigaste regelverksförändringarna som de
förväntar sig under de kommande 12 månaderna var ett eventuellt provisionsförbud
det överlägset vanligaste svaret, och det är
tydligt att frågan följs noggrant. Även de nya
MiFID- och UCITS-regelverken anses kunna påverka deras arbete framöver. Egentligen sticker inte någon enskild fråga ut när
det gäller dessa nya regelverk utan fondexperterna återkommer till att det snarast »

Används på överanalyserade marknader där möjlighet till
39 %
överavkastning genom aktiv förvaltning bedöms som låg

2013

14

Andel samt aktiva/passiva fonder
När det gäller fördelningen mellan aktiva
och passiva fonder har andelen passiva fonder ökat något jämfört med de senaste årens
undersökningar, även om det är möjligt att
detta främst handlar om en naturlig variation snarare än någon varaktig trend. Vi har
nämligen inte uppfattat någon avgörande
skillnad när det gäller förhållningssättet
hos individuella aktörer, snarare tycks
passiva fonder ha nått en nivå där de är
en självklar del i förvaltningen för de allra
flesta av de medverkande aktörerna om än
i varierande grad. Det är dock även möjligt
att mer avancerade smart beta-fonder kan
ha ökat användningsområdet för passiva
fonder och därmed deras andel i fondexperternas portföljer.

Låg kostnad

%

INDEXFONDER 47 %

ER 71 %
ND
FO

gångna året nämns framförallt det nya
regelverket kring alternativa investeringsfonder (baserat på AIFM-direktivet), vilket
många fondexperter trodde skulle bli den
viktigaste frågan under 2014 i förra årets
undersökning. Detta regelverk anses ha
ökat den administrativa bördan ytterligare
för fondförvaltare, och vissa fondexperter
lyfter fram att det skapar en press på
mindre, innovativa aktörer att fokusera mer
på bredare UCITS-fonder som är enklare
att hantera. Även EMIR-regelverket, som
bland annat innebär en ökad registrering
av handel med OTC-derivat, ansågs vara en
viktig fråga under det senaste året.

Det gör att vi med beaktande av detta ser
en fortsatt stabilitet med en, i genomsnitt.
relativt hög andel externa fonder i förvaltningen, även om det finns stora skillnader
mellan enskilda aktörer.

Varför använder ni
indexfonder?

2014

%

ETF:er 53 %

DER 33
ON

%

%

DER 32
ON

ER 67 %
ND
FO

Smart beta-fonder – ett nytt
fondsegment?
För ett år sedan uppmärksammade vi att fondexperterna
hade börjat uppleva ett allt
större intresse kring smart
beta-fonder, som är en typ av
passivt förvaltade fonder där
förvaltaren använder olika
kvantitativa metoder för att
skapa en exponering som skiljer sig från ett standardindex.

Andel egna fonder
Jämfört med förra årets rapport har
andelen egna fonder i förvaltningen ökat i
fondexperternas egen förvaltning. En förklaring som ges av flera av de medverkande
är att andelen räntefonder har varit relativt
hög under den period då undersökningen
genomfördes, och just inom lågriskfonder med ränteexponering brukar andelen
egna fonder vara som högst då skillnaden
i förväntad avkastning ofta är relativt låg.

P

ER 68 %
ND
FO

AKTI
VA

fristående distributörer, och
konkurrensen från passiva
investeringar med låga avgifter,
finns det med andra ord fog
för att se på utvecklingen med
viss oro för den som önskar ett
klimat som främjar möjligheten
att bibehålla en fondmarknad
som även inkluderar fristående, innovativa aktörer på den
svenska fondmarknaden.

AKTI
VA

mera generellt krävs ett större
kapital under förvaltning för att
nå lönsamhet har regleringar
baserade på bland annat AIFMoch EMIR-direktiven gjort det
krångligare och därmed dyrare
att arbeta med speciallösningar
utöver vad som tillåts inom
UCITS-regelverket. Kombinerat med risken för ett framtida
provisionsförbud, som kan
komma att minska antalet

AKTI
VA

Fortsatt problematiskt för
mindre fondförvaltare
Vi har i flera SFEI-rapporter
uppmärksammat fondexperternas observationer av en ökad
utslagning av mindre fondförvaltare i takt med att den administrativa regelbördan har ökat
under de senaste åren. Detta är
en utveckling som fortfarande
pågår enligt svaren i årets undersökning. Förutom att det nu-

Oftast fokuserar dessa fonder på en eller
flera faktorer som volatilitet eller aktuell
kurstrend. Intresset och lanseringen av nya
produkter anses inte ha avtagit under året
som gått, och flera fondexperter går så långt
som att kalla dem ett nytt fondsegment som
hamnar mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. Att denna utveckling är en
stark generell trend syns såväl i svaren på
trender inom passiva fonder som i form av
kommentarer i samband med andra frågor
som berör fondinriktningar och fördelning
mellan aktiva och passiva fonder. Framöver
kommer vi att försöka få fram en bättre
bild av hur denna typ av fonder används i
fondexperternas egen förvaltning.

2014

ANNAT SVAR INKLUDERAR: ”FÖR ATT RENODLA BETA / MINSKA
FÖRVALTARRISKEN”, ”NÄR DET KOMMER IN STOR LIKVIDITET I
FÖRVALTNINGEN”

2013
*

2014

ANNAT SVAR INKLUDERAR: ”FÖR ATT RENODLA BETA
/ MINSKA FÖRVALTARRISKEN”, ”NÄR DET KOMMER IN
STOR LIKVIDITET I FÖRVALTNINGEN”, ”ANVÄNDS I EGNA
STRATEGIER”
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Hur viktigt är
kostnadsuttaget i er
utvärderingsprocess?

2014

Aktivt förvaltade fonder
INTE
ALLS
VIKTIGT

MYCKET
VIKTIGT

2013

Passivt förvaltade fonder
INTE
ALLS
VIKTIGT

MYCKET
VIKTIGT

Trender - Aktivt
förvaltade fonder

Andel egna fonder i
förvaltningen

2012
2011
2010

Minskad trend
29 % egna
fonder

18 % egna
fonder

Ökad trend

Trender
Aktivt förvaltade fonder
Ökat intresse för alternativa
tillgångsslag ansågs vara den
klart viktigaste trenden under
de senaste 12 månaderna. Denna trend upplevs vara relativt
bred med fortsatt intresse

16

Ökad trend / Högre

Minskad trend / Lägre

Ökad trend / Högre

Smart beta-fonder

Förvaltningskostnader

Utslagning av mindre fonder / förvaltare

Utbud av passivt förvaltade fonder

Förmedlingsersättning / kickback

Intresse för fonder inom tillväxtmarknader

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

Performance-avgifter

Intresse för fonder med nischad förvaltning*

Mer varierat utbud av passivt förvaltade fonder**

Lagstiftning kommer att påverka i stor utsträckning

Annat svar***

Etablering av nya aktörer inom
passivt förvaltade fonder

Annat svar*

25 % egna
fonder

Annat svar*
27 % egna
fonder

18 % egna
fonder

för såväl företagsobligationer
som för gränsmarknadsinvesteringar, hedgefonder och
nischade ränteinvesteringar.
Det tycks med andra ord finnas
ett stort sug efter alternativ till
traditionella aktieinvesteringar.
Fondexperterna upplevde även
en fortsatt utslagning av mindre aktörer vilket går att koppla
till den ovan beskrivna trenden
med allt fler administrativt krävande regleringar att ta hänsyn
till som förvaltare. Jakten på
avkastningen inom alternativa
tillgångsslag bedöms fortsätta
även under de kommande 12
månaderna. Detta tillsammans med en fortsatt ökande
administrativ börda kan leda
till en fortsatt konsolidering på
marknaden.
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Minskad trend / Lägre

Trender - Kostnader

Intresse för fonder inom alternativa tillgångsslag**

Senaste året

Kommande året

*

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

**

FÖRETAGSOBLIGATIONER / GRÄNSMARKNADER / HEDGEFONDER /
NISCHADE RÄNTEFONDER / ETC.

*** ANNAT SVAR INKLUDERAR ”ÖKAT INTRESSE FÖR KVANTITATIVT
FÖRVALTADE FONDER”, ”ÖKAT INTRESSE FÖR ETIK/MILJÖ” SAMT
”ÖKAT INTRESSE FÖR ABSOLUTAVKASTANDE FONDER”

» är den ökade administrativa
bördan som är problematisk
och gör det svårare att använda
mer avancerade strategier. Krav
på ökad transparens vid handel
samt gentemot kunderna tycks
däremot inte upplevas som
särskilt problematiskt, utan
detta lyfts snarast fram som en
positiv utveckling med motiveringen att transparensen kan
öka förtroendet för finansiella
rådgivare.

Trender - Passivt
förvaltade fonder

Passivt förvaltade fonder
Inom passivt förvaltade fonder
menar flera fondexperter att
intresset för att byta aktiv mot
passiv förvaltning har toppat
och planat ut något, men samtidigt tycks det vara på en relativt
hög nivå. Marknaden bedöms
vara relativt mättad med aktörer, och även om utbudet anses
öka så betonar flera fondexperter även att en del fonder
läggs ner på grund av bristande
omsättning. Det område som
anses vara den största trenden,
både de senaste tolv månaderna och de kommande, är smart
beta-fonder. Det här är en trend
som vi kunde se redan förra
året, och den tycks fortsätta i
oförminskad styrka. Även ännu
mer nischade inriktningar be-

döms vara något som kommer
att öka ännu mer de kommande
12 månaderna, vilket speglar
motsvarande trend inom aktivt
förvaltade fonder. Ett ökande
och stabilt intresse för att investera i andra tillgångsslag och
på andra marknader än större
etablerade börser är således
något av ett övergripande tema.
Kostnader
När det gäller trender inom
kostnader varierar den upplevda bilden hos fondexperterna
en del, vilket går att utläsa i
den redovisade grafiken. En
betydande andel av fondexperterna har dock observerat en
viss prispress för förvaltningsavgifterna under de senaste
12 månaderna, samt även i

Senaste året

Kommande året

*

ANNAT SVAR INKLUDERAR ”VISS ÖKNING FÖR ETISKA PASSIVA
FONDER” SAMT ”EJ SÅ MYCKET HÄNDELSER, INTRESSET HAR
PASSERAT TOPPEN”

**

REGIONER / TILLGÅNGSSLAG / BELÅNINGSGRAD /
REFERENSINDEX ETC.

viss utsträckning för prestationsbaserade avgifter. En av
anledningarna till detta uppges
vara att passiva fonder ökar
i betydelse, vilket sänker den
genomsnittliga avgiften. Samtidigt menar flera av de svarande
att nya nischade fonder tar
mer betalt för förvaltningen,
vilket ger utrymme för högre
förmedlingsersättning. Även
blandfonder med relativt höga
avgifter nämns av de fondexperter som upplevt högre
förvaltningsavgifter de senaste
12 månaderna. Sammantaget
tycks utvecklingen gå mot en
mer differentierad prisbild med
såväl låg- som högkostnadsalternativ, och det är troligt att
denna utveckling kommer att
fortsätta. Inte minst medför

ökande administrativa kostnader att nischade fonder tvingas
ta mer betalt för att gå runt.
Sannolikheten att förmedlingsersättningarna fortsätter att
öka bedöms däremot inte vara
lika hög, och dessutom bidrar
diskussionen kring ett eventuellt provisionsförbud till att öka
osäkerheten.
Slutsats
Fondexperterna uppmärksammar fortsatt en ökande administrativ börda till följd av nya
regelverk, och menar att detta
leder till en konsolidering med
färre mindre och innovativa
fondförvaltare. Samtidigt uppmärksammar de utvecklingen
inom det passiva fondsegmentet, och flera fondexperter

Senaste året
*

Kommande året

ANNAT SVAR INKLUDERAR ”ÖKAD DIFFERENTIERING MELLAN LÅG /
HÖG AVGIFT” SAMT ”GENERELL PRISPRESS”.

börjar se smart beta-fonder
som en tredje fondkategori
mellan aktiva och passiva fonder. Andelen passiva fonder har
ökat något i fondexperternas
portföljer med stor variation
mellan enskilda aktörer. Även
andelen egna fonder i förvaltningen har ökat i genomsnitt,
men detta beror troligtvis på
en högre andel räntebärande fonder där andelen egna
fonder brukar vara som störst.
Den viktigaste trenden inom
aktivt förvaltade fonder både
de senaste och de kommande 12 månaderna anses vara
ett brett och ökande intresse
för alternativa tillgångsslag.
Inom passiva fonder ses ett
fortsatt relativt starkt intresse
för att byta aktiv mot passiv

förvaltning, men den starkaste
trenden är smart beta-fonder
där utbudet bedöms fortsätta att växa kraftigt. Inom
kostnader har fondexperterna
observerat en ökad divergens
med fler billiga passiva fonder
och dyrare nischade fonder,
samt även ökande förmedlingsavgifter. Framöver bedöms ett
eventuellt provisionsförbud få
stor inverkan på hur avgifterna
kommer att utformas. ■
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HÅLLBARA INVESTERINGAR 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.

Hållbara investeringar
Fondexperterna är mer aktiva än tidigare med att utveckla sina erbjudanden inom hållbara
investeringar även om efterfrågan fortsatt främst kommer från institutionellt håll.

Tydligt ökad aktivitet hos
fondexperterna
Utvecklingen inom hållbara investeringar
beskrivs ofta av de medverkande fondexperterna som en relativt långsam process
där efterfrågan främst finns hos institutionella kunder. Men i årets undersökning går
det att spåra en tydlig ökning av aktiviteten
hos de medverkande aktörerna samtidigt
som de beskriver att utbudet av hållbara
investeringslösningar och förvaltare som
integrerar detta förhållningssätt i hela

processen har ökat. Såväl andelen fondexperter som anser att det är ganska viktigt
eller mycket viktigt att en fond har en policy
inom hållbara investeringar som andelen
fondexperter som uppger att de arbetar
aktivt med att utveckla sin verksamhet
inom hållbara investeringar har ökat
betydligt jämfört med för ett år sedan. Till
viss del uppger fondexperterna att denna
ökade aktivitet har att göra med ökade krav
från olika plattformsleverantörer, men de
beskriver även en i varierande grad ökad

Hållbara investeringar
kommer att bli viktigare i
framtiden än idag

39

72 80

procent

procent
2014

2013

procent
2012

Hållbara investeringar
kommer vara lika viktiga i
framtiden som idag

57

procent
2012

efterfrågan. Även media lyfts fram, både
när det gäller att främja goda exempel som
att kritisera de som inte håller vad de lovar.
Detta bidrar troligtvis också till att snabba
på reformviljan.
Större variation bland förvaltare en naturlig utveckling
I takt med att allt fler aktörer börjar använda hållbarhet som en del i hela förvaltningen minskar konkurrensfördelen för
de aktörer som var tidigt ute. Det är därför

Hållbara investeringar
kommer vara mindre viktiga i
framtiden än idag

28 20 4
0 0
procent
2013

procent
2014

procent procent procent
2012
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2013

2014

naturligt att vi parallellt med
den ökande utbredningen även
ser en förädling av de verktyg
som används inom hållbara
investeringar, samt även varierande tolkningar och produkterbjudanden. Under de år som
vi har tagit upp frågan har vi
sett en successiv utveckling
från framförallt negativ screening till mer aktiva initiativ, både
när det gäller att lyfta fram de
bolag som ligger bäst till och att
påverka de som släpar efter via
dialog med ledningen. Många
fondexperter vittnar även om
att de institutionella kunderna
själva börjar bli allt mer insatta
och efterfrågar individuella
lösningar. Det finns med andra
ord inget som tyder på någon
stagnation inom hållbara
investeringar, utan det är snarare troligt att utbudet av både
tjänster och enskilda produkter
kommer att fortsätta att öka. I
takt med att så sker är det möjligt att även privatmarknaden
vaknar till på allvar, något som
vissa fondexperter redan anser
sig ha sett antydningar om.
Hållbarhetsbegreppet
skapar nya möjligheter
Det finns ett flertal olika
termer för att beskriva etisk,
miljömässig och samhällelig
hänsyn i samband med investeringar. För några år sedan
användes främst SRI (socially
responsible investments) eller
etiska investeringar medan
allt fler föredrar att prata om
ansvarsfulla eller hållbara
investeringar idag. Den här
förändringen borde rimligtvis även återspegla sig i de
produkter som erbjuds, och så
är troligtvis även fallet. Vi har
i tidigare rapporter skrivit om
trenden att allt fler förvaltare arbetar med att integrera
hållbarhet i hela förvaltningen
snarare än att erbjuda enstaka
produkter, och detta är rimligt
då hållbarhet implicerar ett
helhetsperspektiv. Ett globalt

Vem styr utvecklingen
inom hållbara
investeringar?
1. SLUTKUNDER
2. MEDIA
3. FONDLEVERANTÖRER
4. PLATTFORMS
LEVERANTÖRER
5. FONDUTVÄRDERARE

Vilka källor använder ni
i ert arbete med hållbara
investeringar?
1. EGNA RIKTLINJER
1. FONDLEVERANTÖRERNAS
INFORMATION
3. ANALYSFÖRETAG
4. CERTIFIERINGAR
ELLER INDEX

helhetsperspektiv ger samtidigt
en naturlig koppling till miljön
på vår planet och klimathotet
från växthuseffekten. Det ger
möjlighet att lansera helt nya
produkter och satsningar inom
ramen för en hållbar investeringsfilosofi. Senare i detta
kapitel kommer vi att granska
gröna obligationer som är ett
exempel på detta, men enstaka
fondexperter nämner även
produkter där investeringar
värderas utifrån dess utsläpp
av koldioxid.
Aktuella trender och den
framtida utvecklingen
Svaren på frågan om de viktigaste trenderna inom hållbara
investeringar de senaste tolv
månaderna bekräftar bilden
av en ökad aktivitet inom området. Mer än var tredje uppgav
att ett ökat intresse för fonder
med hållbarhetsinriktning
samt utveckling och diversifiering av de fonder som erbjuds
har varit viktiga trender under
de senaste tolv månaderna.
Som exempel nämns indexfonder med hållbar inriktning men
även hållbara produkter på
räntesidan. En sådan företeelse
är gröna obligationer och denna
trend uppmärksammades av de
svarande som viktig under det
gångna året. Ökat intresse för
fondförvaltare med riktlinjer
inom hållbarbarhet för hela
utbudet bedömdes vidare vara
en viktig trend av var femte
fondexpert. Överlag är det
en betydligt högre andel av
fondexperterna som ser starka
trender inom området jämfört
med för ett år sedan, vilket
också betonas av flera fondexperter. Denna bild förstärks
ytterligare av att mer än 40
procent av de tillfrågade tror
att intresset för förvaltare med
hållbarhetsinriktning för hela
utbudet kommer att vara en
viktig trend under de kommande tolv månaderna. Med andra
ord är det åt detta håll som

utvecklingen tycks gå för allt
fler aktörer. Samtidigt är det
viktigt att poängtera att denna
bild inte delas av alla, och att
det fortfarande finns ett antal
fondexperter som ser en låg
efterfrågan bland sina kunder
och få trender inom området.
Slutsats
I årets undersökning syns en
tydlig ökning av aktiviteten
inom hållbara investeringar,
både i form av att fler fondexperter bedömer det som ganska
eller mycket viktigt att en fond
har en hållbarhetspolicy och
att de själva arbetar aktivt
med frågan. Intresset för såväl
fonder med hållbarhetsinriktning som förvaltare med
hållbarhetsinriktning för hela
utbudet bedöms som relativt
starka trender de senaste
tolv månaderna. Under de
kommande tolv månaderna
bedöms dessutom intresset för
förvaltare med hållbarhetsinriktning inom hela utbudet öka
ytterligare. Den ökande aktiviteten tycks sporra en fortsatt
utveckling av de verktyg och
produkter som erbjuds inom
området, och fokus på hållbarhet snarare än etik ger även
utrymme för nya lösningar som
gröna obligationer, vilket också
upplevs vara en relativt stark
trend det senaste året av de
svarande. ■
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Hur viktigt är det att en
fond har en policy inom
hållbara investeringar?
Mycket viktigt

Hur aktivt utvecklar ni
ert arbete inom hållbara
investeringar?
Arbetar aktivt med utvecklingen
av företagets SRI-engagemang

10 %

52 %

Ganska viktigt

32 %

Utvärderar främst eventuella initiativ
40 %
som kommer utifrån

Viktigt i viss utsträckning

20 %

Har idag inte ambition att utveckla vårt SRI-engagemang 12 %

Inte alls viktigt

ÖKAT ALLMÄNT
INTRESSE FÖR FONDER
SOM ÄR HÅLLBART
FÖRVALTADE

35 %

35 %

senaste året

kommande året

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

22 %

43 %

senaste året

kommande året

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

35 %

35 %

senaste året

kommande året

35 %

26 %

senaste året

kommande året

4%

9%

senaste året

kommande året

Annat svar 4 %

20 %

Endast viktigt inom ansvarsfulla investeringar 12 %

November 2013

Trender - Hållbara investeringar

November 2014

November 2013

Vem efterfrågar hållbara
investeringar idag?
Slutkunder (inkl. institutionella kunder)

Fondutvärderarnas uppdragsgivare

Vad anser ni vara viktigast,
miljö- eller etikfrågor?

60 %

44 %

November 2014

Miljö, 8 %

Etik,
16 %

Lika viktiga,
76 %

Fondutvärderare 20 %

Ingen

12 %

Annat svar*

12 %

November 2013

*

GRÖNA OBLIGATIONER

November 2014

ANNAT SVAR INKLUDERAR FÖRTYDLIGANDET AV ATT DET FRÄMST
ÄR DEN INSTITUTIONELLA SEKTORN SOM DRIVER EFTERFRÅGAN

ANNAT SVAR
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hållbarhetsprofil för sina investeringar. I
tidigare rapporter har vi även tagit upp att
fondexperter både efterfrågar och har sett
vissa tecken på att det börjar lanseras fler
hållbara produkter på räntesidan, så gröna
obligationer tycks ligga rätt i tiden.

Gröna obligationer
Gröna obligationer är obligationer med ett uttalat syfte att använda kapitalet som lånas
till miljöfrämjande ändamål. Det kan handla om pengar till att bygga reningsverk eller
miljövänlig energiförsörjning men även exempelvis energieffektivisering av bostäder och
andra liknande projekt.
Hur investerar man i gröna obligationer?
I dagsläget riktar sig de emissioner som
genomförs främst till den institutionella
marknaden och tecknas av exempelvis
pensionsbolag och stiftelser. I framtiden är
det inte otänkbart att det kan startas fonder
eller andra produkter med bredare kundfokus om utbudet av gröna obligationer blir
tillräckligt stort.
Hur ny är denna företeelse?
Gröna obligationer är en relativt ny förete-

else globalt, och ännu nyare i Sverige och
Norden. De första gröna obligationerna gavs
ut år 2008 och den första nordiska gröna
obligationen gavs ut år 2013. Europeiska utvecklingsbanken och Världsbanken tillhör
de internationella aktörer som emitterat
gröna obligationer.
Gröna obligationer –
Ny företeelse med stor potential
En betydande majoritet av fondexperterna
ställer sig positiva till gröna obligationer

som ett sätt att främja miljövänlig verksamhet, men flertalet gör det med reservationen
att de ännu inte känner sig helt inlästa
på området. Ännu är det bara omkring 10
procent av aktörerna som ingår i undersökningen som faktiskt har investerat i
gröna obligationer, men mer än 40 procent
svarar att de skulle kunna tänka sig att göra
det om utbudet blev större. Framförallt
betonar fondexperterna att gröna obligationer skulle vara intressanta för institutionella klienter som oftare eftersträvar en

Tror du att gröna obligationer (och fonder som investerar i dem) kommer att bli vanligare de kommande tre åren?

Viktigt med trovärdig utformning och
certifiering
Trots att en övervägande andel av fondexperterna ställer sig initialt positiva till
konceptet med gröna obligationer betonar
flertalet samtidigt att det är viktigt att utformningen genomförs på ett bra sätt för att
skapa långsiktig trovärdighet. Det handlar
framförallt om att det skall vara trovärdigt
och tydligt vilka projekt som pengarna
faktiskt används till. Annars finns en risk
att utfärdarna frestas att antingen föra
över dem till annan verksamhet vid behov
eller använda dem till att finansiera projekt
som enbart är miljöfrämjande på papperet.
Om en sådan utveckling uppmärksammas
skulle det kunna sänka trovärdigheten och
urvattna konceptet som helhet. Enstaka
fondexperter kritiserar även gröna obligationer och hävdar att de hamnar i samma

Anser du att investering i gröna
obligationer är ett bra sätt
att bidra till miljöfrämjande
verksamhet?

procent
0%
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14 14 13

86 %

Ja

Nej

Annat

Annat svar inkluderar ”Snarast avlatsbrev
i stil med utsläppsrätter”, ”Har ej utväderat
frågan ännu” samt ”Finns bättre sätt som
investeringar med låg koldioxidpåverkan”
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Investerar ert företag i
gröna obligationer, antingen
direkt eller via fonder, idag?

procent

procent procent
Troligtvis vanligare

Framtida utbud och efterfrågan
I dagsläget är gröna obligationer en relativt
marginell företeelse i Sverige och Norden
jämfört med den totala emissionsvolymen,
och utifrån fondexperternas svar är det
tydligt att det krävs betydligt fler emissioner för att konceptet verkligen ska få fäste
i branschen. Med ett större utbud skulle
det bli möjligt att sätta ihop fonder inom
området, vilket i sin tur skulle göra gröna
obligationer betydligt mer tillgängliga än
vad de är idag. Mer än 80 procent av fond
experterna tror också på ett ökat utbud
under de kommande tre åren snarare än
att gröna obligationer är en tillfällig trend.
Frågan är dock om tillräckligt många
utgivare kommer att vilja lägga ner det
extraarbete som krävs för att miljöcertifiera
obligationer och koppla dem till särskilda

71

Troligtvis mindre vanligt 14 %

Troligtvis lika vanligt

kategori som utsläppsrätter, det vill säga
en form av avlatsbrev som egentligen inte
gör varken från eller till rent konkret. En
variant av denna kritik går helt enkelt ut på
att det borde vara projekten i sig som avgör
om de går att finansiera, och inte om de är
miljöfrämjande eller inte.

4

procent
Ja

projekt om de lika gärna skulle kunna ge ut
generella obligationer till samma pris. Och
vad blir vinsten för miljön om dessa projekt
skulle ha finansierats oavsett? I slutändan
kommer det att krävas ett ökat intresse
för att investera i just ”gröna” projekt på
obligationssidan för att det ska bli någon
reell effekt, och frågan är om marknaden är
villig att ta ett så stort steg.
Slutsats
En klar majoritet av fondexperterna ställer
sig positiva till gröna obligationer, och
nästan hälften skulle kunna tänka sig att
investera i dem om utbudet ökar. Mer än
80 procent tror dessutom på ett ökat utbud
framöver, vilket ger en överlag positiv bild
av konceptet. Samtidigt framförs även
mer skeptiska åsikter om vilken konkret
påverkan gröna obligationer kan utgöra för
miljön då många projekt kanske skulle ha
erhållit finansiering ändå, och frågan är om
marknaden är beredd att prioritera investeringar i ”gröna” investeringsobjekt framför
andra i tillräckligt hög grad. ■

Skulle ni investera i gröna
obligationer om det fanns ett
större utbud, antingen direkt
eller via fonder?

43

procent

19

38
procent

procent

procent
Nej

Inte idag,
men vi
utvärderar
frågan

Ja

Nej

Annat

Annat svar inkluderar ”Kanske/eventuellt”,
”Beror på kundefterfrågan” samt ”Har ej
utvärderat frågan ännu”
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Tema

Tema – Provisionsförbud
En knapp majoritet av fondexperterna är positiva till ett provisionsförbud för
engångsersättningar, men samtidigt finns en stark oro för maktkoncentration och
försämringar för småsparare.

50 %

13 %

MYCKET NEGATIV

13 %

NEGATIV

13 %

8%

VARKEN POSITIV ELLER
NEGATIV

4%
POSITIV

MYCKET POSITIV

ANNAT

HUR STÄLLER DU DIG TILL ETT PROVISIONSFÖRBUD VID FÖRMEDLING AV FINANSIELLA PRODUKTER I SVERIGE I ENLIGHET MED FINANSINSPEKTIONENS
FÖRSLAG? (TOLKAT SOM FÖRBUD MOT UP FRONT-PROVISIONER SAMT ÖKAD TRANSPARENS KRING DE LÖPANDE PROVISIONER SOM KVARSTÅR)
ANNAT SVAR INKLUDERAR ”VIKTIGARE ATT SNÄVA IN/KONTROLLERA VEM SOM FÅR KALLAS RÅDGIVARE”, ”PLURALISM ÄR I GRUNDEN BRA” SAMT
”VIKTIGT ATT DET I SÅ FALL GÄLLER FÖR ALLA”

Positiv inställning till selektivt förbud
När vi frågade fondexperterna om deras
inställning till ett provisionsförbud utgick
vi ifrån Finansinspektionens förslag, tolkat
som ett förbud mot up front-provisioner
samt ökad transparens kring löpande provisioner. Drygt hälften av de svarande ställer
sig positiva till ett sådant förslag medan
drygt 20 procent svarade att de ser ett dylikt
förbud som någonting negativt. Båda sidor
poängterade att ett eventuellt förbud, om
det införs, inte bör gälla löpande ersättningar. Annars riskerar konkurrensen att bli ordentligt snedvriden med koncentration hos
banker och andra aktörer som kan erbjuda
egna produkter och på så sätt runda förbudet. De som är mest negativa till även ett
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mildare provisionsförbud menar att så kan
bli fallet även om förbudet endast gäller up
front-ersättningar. De positiva faktorer som
lyfts fram är en minskad misstro mot hela
branschen och ett tydligare fokus på rådgivning snarare än försäljning av produkter.
Enstaka fondexperter ser även fördelar med
ett fullständigt provisionsförbud då detta
skulle minska administrationen och göra
det enklare att utvärdera fonder.
Branschpåverkan – risk att småsparare
hamnar i kläm
Trots att vi utgick ifrån ett tänkt
provisionsförbud där endast up front-provi
sioner förbjuds svarade över 60 procent av
fondexperterna att de tror att den konkreta

effekten skulle bli en utslagning av mindre
förmedlare och finansiella rådgivare. Mer
än fyrtio procent tror dessutom att ett
dylikt förbud skulle leda till sämre möjlig
heter för småsparare att erhålla rådgivning. Det finns med andra ord en stark
oro för att även en mildare variant av ett
provisionsförbud skulle leda till en maktkoncentration till storbanker och andra
större rådgivningsaktörer, vilket givetvis är
problematiskt. Även risken att rådgivningen till småkunder blir lidande bör tas på
allvar. Samtidigt tror hela 40 procent att ett
förbud skulle leda till en utrensning av de
mest oseriösa aktörerna. Detta bedöms vara
positivt både för branschen som helhet,
kunderna och för rådgivarrollen som anses »
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» ha en ganska låg status idag.
Trots ett ökat fokus på att sälja
egna produkter tror även en
betydande del av de tillfrågade
att ett provisionsförbud skulle
skapa ett ökat fokus på rådgivning som intäktskälla, vilket
i förlängningen skulle kunna
vara positivt för de kunder som
har råd att betala för sig.
Påverkan på produktutbudet
– strukturerade produkter i
farozonen
Fondexperterna är nästan samstämmiga i bedömningen att
strukturerade produkter, som
på grund av sin utformning ofta
förknippas med up front-provisioner, är den investeringsform
som skulle påverkas mest negativt av ett provisionsförbud
enligt FI:s förslag. Ungefär var
tredje tror även att pensionslösningar skulle påverkas
negativt, och även aktiva fonder
utpekas av en del fondexperter
som förlorare. Passiva fonder
bedöms däremot vara den
investeringsform som skulle
påverkas mest positivt då de
bygger sitt existensberättande
på låga förvaltningskostnader
snarare än stora initiala provisionsersättningar. Även fondi-fonder bedöms få ett visst
uppsving, och flera fondexperter poängterar att vi redan
idag ser en utveckling mot att
rådgivare lanserar egna fond-ifonder som inte påverkas av ett
provisionsförbud då fondbolaget och försäljaren/rådgivaren
tillhör samma koncern.

Vilken typ av investeringslösningar tror du
skulle drabbas negativt
respektive positivt av
ett provisionsförbud i
Sverige i enlighet med
förslaget*?

Passivt
förvaltade
fonder

Nej,
33 %

Fond-i-fondlösningar

Aktivt
förvaltade
fonder

Pensionslösningar

Alternativa
sparprodukter
som ej står
under FI:s
tillsyn idag
*TOLKAT SOM FÖRBUD MOT
UP FRONT-PROVISIONER SAMT
ÖKAD TRANSPARENS KRING DE
LÖPANDE PROVISIONER SOM
KVARSTÅR
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Ja,
33 %

Annat

Strukturerade
produkter

Förbudsdebatten har redan
fått effekt
Eftersom det har förts diskussioner kring ett eventuellt
beslut om ett provisionsförbud
under lång tid i Sverige har
fondexperterna och de företag
som de arbetar hos haft god
tid på sig att förbereda sig och
utarbeta en plan för att hantera
konsekvenserna. Utvecklingen
inom området följs noga av
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Har ni genomfört några
åtgärder/planerat
för ett eventuellt
provisionsförbud?

Annat*, 33 %
*ANNAT SVAR INKLUDERAR
”SER ÖVER HELA VERKSAMHETEN
LÖPANDE” SAMT ”SKULLE EJ
PÅVERKAS I NÅGON STÖRRE
UTSTRÄCKNING”

de svarande, och omkring en
tredjedel har redan genomfört
eller planerat åtgärder inför ett
kommande provisionsförbud.
Det betyder att enbart diskussionen och sannolikheten för
en lagstiftning har fått branschen att agera i viss utsträckning. De som uppger att de inte
har genomfört några åtgärder
eller ger andra svar är främst
de aktörer som inte påverkas av
ett förbud mot up front-provisioner i någon större utsträckning. Det är samtidigt tydligt
att fondexperterna inte väntar
sig någon mer långtgående
lagstiftning såsom ett fullständigt provisionsförbud, och om
så skulle ske uppger flera av
de svarande att de skulle få genomföra drastiska förändringar
i sin affärsmodell.
Slutsats
En knapp majoritet av fondexperterna ställer sig positiva
till ett provisionsförbud som
enbart omfattar up front-provi
sioner med förhoppningen att
det skulle leda till färre oseri
ösa aktörer, större fokus på
rådgivningen som intäktskälla
och ett starkare förtroende för
rådgivningsrollen. Samtidigt
finns en utbredd oro hos en
klar majoritet av de svarande
kring utslagning av mindre
aktörer och sämre möjligheter för småsparare att erhålla
rådgivning. Det finns således
flera negativa aspekter som
bör tas på stort allvar inför ett
beslut. Till viss del har branschen redan börjat anpassa sig,
exempelvis genom att styra
över kapital till egna fond-ifonder. Den investeringstyp
som fondexperterna tror kommer att drabbas hårdast av ett
provisionsförbud är strukturerade produkter, medan passiva
fonder bedöms tjäna på en
dylik utveckling. ■

Hur skulle branschen för rådgivning
och försäljning av finansiella tjänster
påverkas av ett provisionsförbud?
63 %

45 %
41 %
36 %

36 %

27 %

27 %

18 %

0%
UTSLAGNING
AV MINDRE
FÖRMEDLARE/
RÅDGIVARE

SÄMRE
MÖJLIGHETER
FÖR
SMÅSPARARE
ATT ERHÅLLA
PRISVÄRD
RÅDGIVNING

FÄRRE
OSERIÖSA
AKTÖRER

ÖKAT FOKUS PÅ
RÅDGIVNING
SOM
INTÄKTSKÄLLA

ÖKAT FOKUS PÅ
FÖRSÄLJNING
AV EGNA SPAR
PRODUKTER

GENERELLT
BÄTTRE REKOM- EJ PÅVERKAN I
SETT LÄGRE
MENDATIONER NÅGON STÖRRE
TOTALKOSTNAD
TILL
OMFATTNING
FÖR
SLUTKUNDERNA
SLUTKUNDERNA

ANNAT

ANNAT SVAR INKLUDERAR ”RISK FÖR ÖKAD BANKDOMINANS”, ”SKULLE GÖRA DET SVÅRARE ATT STARTA NY VERKSAMHET” SAMT ”SKULLE FÖRÄNDRA
INTÄKTSMODELLEN TILL DET BÄTTRE”
PROVISIONSFÖRBUD TOLKAT SOM FÖRBUD MOT UP FRONT-PROVISIONER SAMT ÖKAD TRANSPARENS KRING DE LÖPANDE PROVISIONER SOM KVARSTÅR

KORT FAKTA OM PROVISIONSFÖRBUD
Varför överväga ett provisionsförbud?
Förbud för provisioner eller förmedlingsersättningar minskar risken att kunder
får råd som baseras ersättningsnivån.
Provisionsersättningar är samtidigt en
viktig inkomstkälla, inte minst för mindre
aktörer.

Vilken typ av provisionsförbud är
aktuellt?
Finansinspektionen har som förslag att
förbjuda up front-provisioner, det vill säga
engångsersättningar. Vi har primärt utgått ifrån detta förslag då ett fullständigt
provisionsförbud inte bedöms vara lika
aktuellt i Sverige.

Är debatten enbart aktuell i Sverige?
Nej, snarare är det så att Sverige har
påverkats av att länder som Storbritannien, Nederländerna och Norge redan har
infört regleringar på området. Debatten
har dock pågått här i flera år utan att
något beslut har tagits i frågan.
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Appendix
Innehållet i detta appendix baseras på intervjuer genomförda inför
första rapporten i 2009 och har därefter reviderats år 2010 och 2014.
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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
Samtliga fondexperter som
har medverkat i någon eller
flera av de undersökningar som
ligger till grund för SFEI (till
och med november 2014) har
genomgått universitetsstudier
eller motsvarande fristående
utbildning, och sammantaget
har gruppen en mycket hög
genomsnittlig utbildningsnivå.
Förutom någon typ av examen
inom ekonomi (civilekonom,
examen med inriktning mot företags-/nationalekonomi eller
motsvarande) är civilingenjör
den vanligaste utbildningsinriktningen.

Doktor eller
påbörjad PhD
2%
Dubbelexamen (ekonom +
civilingenjör eller MBA)
9%
Civilingenjörsexamen
11 %
Universitetstudier/motsvarande relevant utbildning
9%
Annan
universitetsexamen
29 %
Examen inom
ekonomi
59 %
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Arbetslivserfarenhet
Fondexperterna har en relativt
lång genomsnittlig branscherfarenhet som kompletterar
den akademiska bakgrunden.
Merparten av de fondexperter
som hittills har medverkat i
SFEI-undersökningarna har
minst tio års erfarenhet inom
fond- eller finansbranschen
som helhet. Med tanke på
att kapitalförvaltning är en
värdeskapande process som
ofta bedrivs långsiktigt är det
naturligt att de som lyckas väl
finns kvar i branschen under
lång tid om de själva så önskar.

Könsfördelning
En klar majoritet av fondexperterna som har deltagit i en eller
flera av SFEI-undersökningarna är män, och andelen kvinnor
ligger på strax under 20
procent totalt sett. Under åren
har andelen kvinnor pendlat
mellan cirka 10-20 procent i de
enskilda rapporterna. Könsbalansen blir något jämnare i
en jämförelse utifrån kapital
under förvaltning, då större
aktörer i högre utsträckning
tenderar att representeras av
kvinnor i undersökningarna.

MER ÄN 15 ÅR

82 %

43 %
10-15 ÅR

17 %
5-10 ÅR

17 %
0-5 ÅR

13 %
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MÄN

18 %
KVINNOR

Slutsats
Den genomsnittliga fondexperten som medverkar eller har
medverkat i någon SFEI-undersökning är i genomsnitt
välutbildad med en examen i
ekonomi eller motsvarande och
har nästan 15 års branscherfarenhet. Andelen kvinnor
är knappt 20 procent med en
något jämnare könsfördelning
hos de större aktörer som medverkar i undersökningen. ■

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 antingen ett 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 passivt 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 att förvaltaren är
konsekvent i sin stil högst i resultatlistan. Även
förvaltarteamets sammansättning bedöms vara
en mycket viktig faktor.
Investeringsstilar
Förvaltningsstilar inom aktiv fondförvaltning
kan delas upp i kategorierna tillväxt, värde 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?
Annat, 17 %

Vilka databaser använder
ni i er fondutvärdering?
Morningstar

Neutral / Använder
alla stilar, 30 %

88 %
68 %

Bloomberg
Tillväxt, 9 %

Core, 13 %

Vilka tidsserier
använder ni?

Vad har ni för grundkrav
för att ni ska investera i en
fond?

1 månad 12 %
28 %

3 månader

Mercer 12 %

6 månader

Moneymate 8 %

1 år

Lipper 8 %

3 år

Financial Times 4 %

5 år

Factset 4 %

Annat

20 %
44 %

Stabil organisation / legal struktur

80 %

Transparent förvaltningsprocess

80 %

Tillräcklig likviditet / daglig handel

80 %
72 %

Tillräcklig fondstorlek
80 %

God hantering av information

60 %

Värde, 30 %
52 %
36 %

Reuters 4 %
Annat

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

16 %

svarade max
10 % ägarandel

40 %

svarade max
20 % ägarandel

12 %

svarade max
25 % ägarandel

8%

svarade max
30 % ägarandel

24 %
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?

svarade annat, ex. att
det varierar mellan olika
mandat samt ingen gräns

44 %

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 de flesta av de
svarande att det är viktigt med
en transparent förvaltningsprocess och 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.
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.
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.
EMIR
EU-reglering som bland annat behandlar
registrering av transaktioner och regelverk
i samband med derivathandel.
ETF (Exchange Traded Fund)
Passivt förvaltad börshandlad fond.
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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.
Gränsmarknad/frontier market
Investeringsmarknad/region som är så
outvecklad att den ännu inte kan kallas
tillväxtmarknad.
Gröna obligationer
Obligationer vars kapital är öronmärkt för i
förväg definierade miljöfrämjande investeringar och projekt.
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.
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.
Investment grade
Investment grade är ett kreditbetyg som
indikerar att företaget som emitterat en
obligation har en låg konkursrisk.
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.
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.
Provisionsförbud
Förbud mot provisioner/förmedlingsersättning inom ett verksamhetsområde, antingen
fullständigt eller utifrån vissa begränsningar.
Riskjusterad avkastning
Avkastning eller förväntad avkastning i
relation till placeringens risknivå.
Smart beta-fonder
Kvantitativt förvaltade fonder som investerar utifrån fler parametrar än att följa ett
enskilt index (exempelvis volatilitet eller
kurstrend).
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.
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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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.
Intervjuperiod
Prognoserna i denna rapport baseras på intervjuer som genomfördes under perioden 14 oktober till och med den 24 oktober 2014.

Källhänvisningar
Jämförelseindex för geografiska marknader: MSCI AC Asia ex
Japan, MSCI BRIC Index, MSCI EM Eastern Europe, MSCI Europa
Index, MSCI Japan, MSCI EM Latin America, MSCI North America Index, MSCI Sweden Index, samt MSCI Pacific Index. Sveriges
Riksbanks räntebana: Aktuell prognos för reporänta, inflation och
BNP per den 29 oktober 2014. Svensk fondförmögenhet: Fondbolagens Förening per den 31 oktober 2014.
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.
Copyright
Copyright © Laika Consulting AB, 2014
Upphovsrätten till den här publikationen tillhör Laika Consulting
AB och dess beställare (Storebrand / SPP). Innehållet får ej kopieras, reproduceras eller vidarebefordras utan skriftligt godkännande
från Laika Consulting eller dess beställare. Undantag medges för
citat och utdrag i begränsad omfattning tillsammans med skriftlig
källhänvisning.
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