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Pressmeddelande 
Stockholm 27 november 2018 

Investment Outlook: Högre volatilitet är här för att stanna 
 
 
Marknadssignalerna pekar på att vi har nått en kulmen när det gäller ökningstakten i både ekonomisk 
tillväxt och vinster. Bolagsvinsterna förväntas fortfarande stiga 2019, men i långsammare takt, 
detsamma gäller BNP-tillväxten. År 2020 är svårare att sia om, men vårt huvudscenario är en fortsatt 
avmattning av konjunkturen utan att vi drabbas av en lågkonjunktur.  

Efter börsfallet i oktober höjde vi åter upp risken i våra portföljer från en neutral position till en liten 
övervikt i aktier. Det beror främst på kombinationen av en fortsatt god tillväxt och en attraktivare 
värdering. 

- Vi har fortsatt en försiktigt positiv grundsyn, men eftersom vi är i den senare delen av 
konjunkturcykeln är det rimligt att förvänta sig en högre volatilitet. Osäkerheten ökar alltid i 
denna delen av en konjunkturfas, vilket 2018 varit ett bra exempel på. Konjunkturen och 
vinsterna har varit starka, men riskviljan och avkastningen har varit svag. Marknaden är fortsatt 
känslig för besvikelser och vi är beredda på att riskaptiten pendlar kraftigt, konstaterar Fredrik 
Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking. 

 
Rapporten innehåller denna gång två intressanta teman – hållbar tillväxt, samt digitala trender i 
Östasien. Från och med denna utgåva går vi över till att ge dig en helt digital publikation. Missa inte vår 
webbfilm och lyssna gärna på podden, allt samlat på seb.se/investmentoutlook. 

Rapporten finns också att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se 
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är 
vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella 
prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2018 uppgick koncernens 
balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 871 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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