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Nyktrare analytiker (...hick)

Q116: EPS Surprise

Kort summering av första kvartalets delårsrapporter:
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Sammanfattningsvis: fortsatt låg tillväxt, men rimligare
förväntningar.
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Överlag något bättre än väntat, med få stora besvikelser (Ericsson & Getinge undantaget).
Den (svagt) positiva avvikelsen speglar mer realistiska förväntningar snarare än bättre tillväxt.
Notera att industrin lyckades möta förväntningarna
- något de misslyckats med under lång tid.
Analytikernas estimat överlag stabila till svagt upp
efter rapporterna.

Det ger marknaden ett stöd som den saknat de senaste
åren. Positivt, med andra ord.
Död mans EKG
Att det tagit sån tid för marknaden att anpassa förväntningarna, kan förklaras med den här bilden.
Den visar vinsttillväxten för de svenska bolagen över tid.
Det mönster vi alla vant oss vid, har varit att vinsttillväxten är god men volatil: år av positiv tillväxt har följts av
branta fall och sedan av en lika brant återhämtning.
Men sedan 2010 är mönstret annorlunda. Tillväxten är
låg men stabil. Den kraftiga återhämtningen uteblir - och
förmodligen också de branta fallen.

Du sköna nya värld
Vi kan spåra den låga men stabila tillväxten för de
svenska bolagen, till BNP-utvecklingen på global basis.
Bilden intill visar dels (övre delen) global BNP-tillväxt,
dels (nedre delen) volatiliteten i tillväxten.
Man kan notera att tillväxten de senaste åren varit lägre
än normalt. BNP har vuxit med ca 2,5 procent per år sedan
2010. Det är ungefär en halv procentenhet lägre än det
långa genomsnittet.
Men samtidigt har stabiliteten förbättrats. Den årliga
svängningen i tillväxten har historiskt legat kring en procentenhet. De senaste åren, har svängningarna varit betydligt lägre, bara ett par tiondelar.
Det finns en framsida på medaljen, med andra ord.
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Ett fall för Dr Freud
Men även om volatiliteten i vinst och tillväxt minskat
- nog har väl ändå börsen blivit mer riskfylld?
Nej, faktiskt inte.
Bilden intill visar volatalitetsindex, Vix, även kallat ”Fear
Index.”
Vix har de senaste åren, med några undantag, legat i
spannet 10-15 procent. Det är en bra bit under det längre
genomsnittet, på nära 20 procent.
Så – uppfattningen att prisrisken på börsen ökat, har mer
med perception än verklighet att göra.
Något för terapisoffan, måhända.
Anpassning till lägre tillväxt
En effekt av den lägre tillväxten, är att bolagen behöver
se över sina kostnader för att försvara lönsamheten. Det
innebär i många fall färre anställda, en utveckling som förstärks av ökad automatisering.
Bilden intill visar antalet anställda för fyra svenska storbolag (Telia, Swedbank, Sandvik och Husqvarna) sedan
finanskrisen. Minskningen sedan peaken 2008 är hela 25%!
Och det stannar nog inte där. Telia och Swedbank investerar i ny teknik, som minskar personalbehovet ytterligare.
Och Sandvik har just lanserat nya finansiella mål med fortsatta besparingar.
Undantaget är Husqvarna, som gått stärkt ur sina besparingar och nu börjat växa med stöd av nya produkter.
Ombytta roller
Ett bolag som kritiseras för att inte anpassa sina kostnader till lägre tillväxt är Ericsson - kvartalets stora besvikelse.
Ericssons bruttomarginal föll oväntat mycket i Q1 pga
ett plötsligt marginaltapp för serviceaffären, en normalt
stabil rörelse. Av allt att döma är det ingen ”quick-fix”.
Även Nokias rapport var svagare än väntat, men bolaget
lyckas försvara sina marginaler väl trots fallande intäkter.
Nokia har genomfört omfattande besparingar utifrån premissen att efterfrågan kommer fortsätta vara svag.
Ericsson tycks ännu inte ha kommit till den insikten.

2

Marknadskommentar
December

Bristvaror
I den makromiljö som råder - med låg tillväxt och låga
räntor - är det framförallt två faktorer som är bristvaror för
placerarna: tillväxt och yield (direktavkastning)
Bilden intill visar vi hur de båda strategierna fungerat de
senaste åren, dels i Sverige (övre delen), dels internationellt
(nedre delen).
Tillväxt (röda linjen) har varit en bättre strategi, båda här
hemma och utomlands. Yield har inte fungerat så bra, särskilt inte i Sverige.
Varför inte? Yield-gruppen består till stor del av banker
och operatörer, två kategorier med gradvis sänkta förväntningar. Det gör att marknaden inte vågar lita på utdelningarna.
Samband, vilket samband?
Bankerna ja, de har en låg värdering, men tyngs av svag
vinstutveckling och osäkerhet kring regelverk /utdelningar.
De negativa styrräntorna sätter extra press på bankernas
inlåningsmarginaler. Stort fokus ligger därför på penningpolitiken. Höjda styrräntor skulle kunna lyfta både vinst
och kurser, är den gängse uppfattningen.
Men sambandet är långt ifrån klart. Bilden intill visar
dels banker vs index (blå linjen), dels Stibor (som följer
styrräntan nära).
Nedre delen av bilden visar korrelationen mellan de två
tidsserierna. Notera att korrelationen över tid ligger kring
noll (streckade gröna linjen).
Inget samband alls, med andra ord.
Tillväxt till bra pris
Tillväxt har som sagt fungerat bra som placeringsstrategi , men i flera fall har värderingen av den typen av bolag
blivit väl hög.
En kategori som inte räknas som tillväxt, men som ändå
borde ha bra förutsättningar att växa de närmaste åren är
Bygg i bred bemärkelse.
Bilden intill visar kurser, vinsprognoser och värdering
för NCC, Peab och JM (Bravida, Inwido mfl har inte tillräckligt lång historik).
Gruppen har trendmässigt stigande estimat och kurser
men handlas ändå till en rabatt mot marknaden på ca 10%.
Tillväxt till bra pris, tycker vi.
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Enter Fonders Marknadsanalys skrivs av
Anders Wilson, chef för ränteförvaltning och makroanalys
på Enter och av John Bornstein, chef för aktieanalys.
Anders är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper
och valuta i över 20 år. Han förvaltar Enters räntefonder och diskretionära ränteuppdrag och är även ansvarig för makroanalysen.
John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
och auktoriserad finansanalytiker CEFA.
Både Anders och John var med och startade Enter 1999.

Enter Fonder är en fristående och aktiv kapitalförvaltare
specialiserad på svenska aktier och räntor. Vårt mål är att åstadkomma god riskjusterad avkastning.
Långsiktighet och stabilitet är viktiga värden i vår förvaltning. Det har gjort oss till en betydelsefull aktör inom såväl pensionsförvaltning som
för våra institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag vars kapitalförvaltning kräver ett långsiktigt tänkande och en stabil avkastning.
Vårt fondutbud erbjuds av de flesta fondförsäkringsbolag och banker på den svenska
marknaden vilket gör det möjligt även för privatpersoner att investera medel hos oss.
Välkommen att läsa mer om oss och våra fonder på enterfonder.se.

▪

▪

▪

▪
4

