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Aksjer
Lange renter
Korte renter
AKSJEREGIONER
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USA
Europa
Japan
Emerging Markets
Norge
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Industri
Syklisk Konsum
Stabilt Konsum
Helse
Finans
IT
Kommunikasjon
Forsyning
Energi

Råvarer
Eiendom
RENTESEGMENTER
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Statsobligasjoner
Investment Grade
High Yield
Emerging Markets
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Inntjeningsutsiktene tilsier overvekt aksjer
Den pågående inntjeningssesongen tyder på at
analytikerestimatene for første kvartal igjen vil bli
slått, riktignok med en mindre margin enn i fjor.
Det forsterker vår tro på at inntjeningsveksten blir
solid også framover. Etter å ha oppjustert anslagene bra i det siste venter analytikerne nå inntjeningsvekst på 10% globalt i år. Det høres rimelig ut
gitt det makroøkonomiske bildet. 10% er godt over
det historiske gjennomsnittet og et nivå som normalt gir bra utvikling i aksjer. At aksjer i utgangspunktet er priset (pris i forhold til inntjening) nær
det historiske snittet styrker oss i den troen.
I sum, på tross av den geopolitiske usikkerheten,
svakhetstegn i Kina, høye råvarepriser, høy inflasjon og aggressive sentralbanker anbefaler vi fortsatt en forsiktig overvekt i aksjer versus obligasjoner. Aksjer har mer å gå på i år i takt med høyere
inntjening. Med en forventet videre stigning i rentenivået vil obligasjoner gjøre det svakere.
Inntjeningsestimater justeres opp

overføringene til forbrukerne under pandemien og
bedre reallønnsvekst indikerer sterkere forbruksvekst i USA enn i Europa. De mer tradisjonelle
strukturelle problemene i Europa kan også tynge
europeiske aksjer.
Mer defensiv sektorfordeling
Den økonomiske veksten er fortsatt støttende,
men den avtar og pengepolitikken strammes til.
Det er derfor et godt tidspunkt for et mer defensivt
sektorvalg. Vi hever Forsyning fra en undervekt til
nøytral og senker Syklisk konsum til undervekt.
Et miljø med fortsatt sterk etterspørsel, raskt stigende kostnader og høyere renter taler til fordel
for selskaper med høy prissettingsmakt og lav
gjeldsgrad. Disse faktorene finner vi i stor grad innen IT og Helse. Vi beholder dem som våre overvekter. Vi beholder Stabilt konsum som undervekt.
Sektoren har lav prisingsmakt og økte råvarekostnader kan bli et problem fremover.
Fortsatt skeptisk til lang løpetid
Obligasjoner har gjort det svak i år ettersom rentene har steget raskt. Vi venter at renteoppgangene vil fortsette selv om tempoet blir mer beskjedent. Vi anbefaler derfor fortsatt å ikke ha for lang
løpetid i obligasjonsporteføljen. Innad i obligasjonsuniverset vårt (statsobligasjoner, selskapsobligasjoner, EM-obligasjoner og høyrenteobligasjoner) er det imidlertid ingen segmenter som skiller
seg ut som spesielt attraktive og vi beholder en
nøytral vekting på tvers av segmentene.

Foretrekker Nord-Amerika
Vi fortsetter å anbefale en overvekt i nordamerikanske aksjer kontra europeiske aksjer. Hvis krigen
i Ukraina skulle eskalere, med for eksempel forstyrrelser i gassforsyningen, vil det ramme Europa hardere enn USA. Samtidig tror vi potensialet for sterk
vekst i inntjeningen er størst i USA. De sterke
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