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I Investerarskolans sista del ”knyter vi ihop säcken”
och visar hur du på ett enkelt sätt själv kan skapa
en långsiktig portfölj och hur du ska resonera kring
de olika tillgångsslag som ska ingå. Det handlar om
modern portföljteori.
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Portföljteori ger
dig ”gratislunch”
på marknaden
Det finns två viktiga principer att
ta fasta på när man sätter sam
man en portfölj, och båda har sitt
ursprung i den moderna portfölj
teorin. Det handlar om två be
grepp som är centrala för lång
siktiga portföljförvaltare världen
över: diversifiering och alloker
ing. Diversifiering handlar om hur
man fördelar sitt kapital inom en
specifik tillgångsklass (till exem
pel aktier), medan allokering fast
ställer hur kapitalet fördelas mel
lan olika tillgångsklasser( aktier,
obligationer, råvaror med mera).
Vi ska nu undersöka dessa båda
begrepp lite närmare och utröna
hur de kan hjälpa oss till en för
bättrad avkastning över tiden.

I l l u s t r at i o n : T o b i a s F ly g a r

Diversifiering
Modern portföljteori gör gällande
att det finns en tydlig relation mel
lan risk och avkastning, och teorin
har revolutionerat sättet på hur
investerare världen över strukture
rar sina portföljer. Det sägs att det
inte finns några ”gratisluncher” på
de finansiella marknaderna. Men
faktum är att det finns ett tillväga
gångssätt som leder till fördelar
utan att man behöver försaka något
annat för att uppnå fördelarna.
Fenomenet kallas för diversi
fiering och påvisades av professor
Harry Markowitz, den moderna
portföljteorins fader. Förenklat
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”Det
finns en
tydlig
relation
mellan
risk och
avkastning.”

uttryckt innebär teorin bakom
diversifiering att en blandning
av volatila, okorrelerade aktier
resulterar i en portfölj med lägre
volat ilitet (risk) och potential till
högre avkastning.
I all sin enkelhet utgör diversi
fieringsmöjligheten alltså ett
unikum – i det närmaste en ”gra
tislunch” på den finansiella mark
naden som få investerare har råd
att bortse ifrån. Mästerplaceraren
Warren Buffett har sagt att ”diver
sifiering utgör ett bra skydd mot
bristande kunskap”. Harry Mar
kowitz låg före sin tid med sin ge
nialiska upptäckt, och det dröjde
38 år innan hans banbrytande
upptäckt fick den uppmärksamhet
den förtjänade. Han publicerade
sin forskning i Journal of Finance
1952 men fick ”nobelpriset” i eko
nomi först 1990.

Allokering
Diversifiering i all ära, men det
mesta talar för att det enskilt vik
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tigaste beslut en långsiktig investe
rare fattar är hur han/hon fördelar
(allokerar) sitt kapital mellan olika
tillgångsslag. Även inom tillgångs
allokering är en av de grundläggan
de tankegångarna att man minime
rar risken för portföljen som helhet
och samtidigt får en högre potentiell
avkastning på aggregerad nivå.
Annorlunda uttryckt eftersträvar
vi det som i den akademiska värl
den kallas för den ”effektiva port
följen”. Det finns en rad frågor att
ta ställning till avseende tillgångs
allokeringen, men de två viktigaste
är ”vilka tillgångsklasser vill jag in
vestera i” och ”hur stor procentuell
andel vill jag investera i respektive
tillgångsklass”.
Det stora genombrottet för teo
rierna kring tillgångsallokering
kom 1986, då tre amerikanska
forskare, Randolph Hood, Gary
Brinson och Gilbert Beebower,
u ndersökte 91 stora pensionsfon
der och deras avkastningar under
en tioårsperiod. Det var ett tids
ödande arbete, och resultatet blev
inte riktigt vad någon hade väntat
sig. Studien visade att så mycket
som 93,6 procent av pensionsfon
dernas resultat var hänförbara till
hur de hade fördelat kapitalet mel
lan tillgångsslagen aktier, obliga
tioner och reda pengar.

Även efter denna studie har en rad
studier gjorts inom området med
liknande resultat, och mycket talar
för att fördelningen mellan olika
tillgångsslag utgör den enskilt vik
tigaste frågan för den långsiktige
investeraren att bita i.
Det är svårt att ge generella råd
kring hur man som investerare ska
fördela sitt kapital mellan olika till
gångsslag. Ofta finns en rad olika
variabler att ta hänsyn till, och varje
investerare har sina unika önskemål
och värderingar att väga in. Man
ställs inför en rad frågeställningar,
som ”vilken riskprofil har jag”, ”hur
lång är min investeringshorisont”,
”vilket långsiktigt mål har jag med
mitt sparande” och ”hur ser min fi
nansiella situation ut i dag”.
De flesta studier som gjorts på
området har fokuserat på uppdel
ningen mellan aktier, obligationer
och reda pengar. Det finns givetvis
även många andra tillgångsklasser
att ta hänsyn till, såsom råvaror,
strukturerade produkter, hedge
fonder, valutor, certifikat med
mera.
Låt oss för enkelhetens skull

”En tumregel är
ofta att
obligationsdelen
av portföljen i procent ska
motsvara
din ålder.”

koncentrera oss på de tre till
gångsslagen aktier, obligationer
och pengar för att åskådliggöra de
principer som gäller.
En tumregel är ofta att obliga
tionsdelen av portföljen i procent
ska motsvara din ålder. Aktier har
förvisso en högre förväntad avkast
ning sett över en längre tidsperiod,
men dessa avkastningar kan ju ock
så svänga kraftigt från ett år till ett
annat. Därför är det rimligare att
en person som är 30 år (30 procent
av portföljen i obligationer) har en
större aktieexponering än en person
som är 70 år (70 procent av portföl
jen i obligationer). Alltså gäller att
ju längre tidsperiod det är kvar tills
man behöver pengarna, desto högre
andel av kapitalet bör ligga i aktier.
Givetvis gäller det att man har
en väldiversifierad portfölj med
aktier (och obligationer) från olika
branscher som befinner sig i olika
faser av konjunkturcykeln. Fördel
ningen mellan de olika tillgångs
slagen är det viktigaste beslutet
vi har att fatta som långsiktiga
investerare, eftersom detta beslut
i störst utsträckning påverkar vår
avkastning över tiden.
Om man nu utgår ifrån tum
regeln att obligationsdelen av
portföljen ska motsvara din ålder
kommer frågan: ”Vad händer när
den procentuella andelen av ett
tillgångsslag ändras?”
Svaret är att man då tar till ett
verktyg som kallas för rebalanser
ing, och i detta genialiska verktyg
ligger också mycket av tillgångs
allokeringens mest uttalade för
delar.

Rebalansering
Rebalansering innebär att du åter
ställer portföljen till dess optimala
fördelning mellan tillgångsslag när
marknaden har skapat en obalans i
denna fördelning. Med andra ord:
Om du bestämt dig för en fördelning
mellan tillgångsslagen där aktier ska
utgöra 60 procent av portföljens to
tala värde kan du behöva justera
dina innehav efter exempelvis en
långvarig uppåtgående aktiemark
nad för att aktiedelen återigen ska
utgöra de önskade 60 procenten av
det totala portföljvärdet.
Det finns en mängd fördelar
med rebalansering, men den som
oftast lyfts fram är att det är ett
smidigt och enkelt sätt att kontrol
lera risken i portföljen. Du återgår
då med jämna mellanrum till den
risknivå du bestämt är bäst fören

lig med dina personliga önskemål
och följer din allokeringsplan på
enklast möjliga vis.
Men det genialiska med rebalan
seringen, som princip, ligger på ett
annat plan. Genom att rebalansera
din portfölj med jämna mellanrum
tvingas du nämligen sälja aktier dyrt
och köpa aktier billigt. Du tvingas
att med jämna mellanrum sälja de
tillgångsslag som har överpresterat
och i stället köpa de tillgångsslag
som klarat sig sämre relativt sett.
Genom att följa ett fåtal enkla regler
sällar du dig i och med denna pe
riodvisa rebalansering till de sofis
tikerade investerarna. Visserligen
kommer du aldrig att sälja alla dina
aktier nära en topp, men du köper
generellt sett aktier när ingen vill ha
dem och säljer när det är rusning in
på aktiebörsen.
Ytterligare en orsak till att reba
lansering är en bra strategi är det
faktum att tillgångsslag över tiden
tenderar att söka sig tillbaka till sina
medianvärden. Varje gång du reba
lanserar har du därför en god chans
att sälja de vinnande tillgångssla
gen innan de börjar återgå till sitt
medianvärde (det vill säga innan
kurserna går ned) och i stället köpa
de tillgångsslag som gått sämst och
som sannolikt står inför en återgång
(uppåt) till sitt medianvärde.
Vi har nu gått igenom den ytterli
gare dimension som rebalansering
ger dig, men det som är i särklass
viktigast att lyfta fram är att konti
nuerlig rebalansering kontrollerar
portföljens riskexponering över
tiden. Hur ofta du väljer att reba
lansera portföljen är dock en smak
sak. Vissa rebalanserar en gång per
månad, andra en gång per kvartal,
medan några väljer att göra det på
halvårsbasis eller när portföljens
procentuella fördelning går utan
för vissa begränsningsvärden.

Investeringsklockan
För de placerare som vill gå ett
steg längre i sin tillgångsallokering
är investeringsklockan ett av de i
särklass bästa verktygen för att slå
fast en lämplig fördelning vid varje
given tidpunkt. Den så kallade in
vesterarklockan presenterades 1937
i den brittiska tidningen Evening
Standard och är än i dag ett mycket
bra hjälpmedel att ta till när man
står inför ett beslut som gäller om
fördelning av kapitalet mellan olika
tillgångsslag (se Aktiespararen num
mer 3, 2010).
Klockan speglar hur en tradi

Nedgångsfasen utmärks av sjun
kande bolagsvinster, samtidigt som
Riksbanken ser sig tvungen att sänka
räntan för att stimulera ekonomin.
Börskurserna sjunker ytterligare, och
aktier eller råvaror är än så länge ing
et bra alternativ. Obligationsmarkna
den erbjuder den bästa avkastningen
i förhållande till risk i denna fas.

Slutsats

Skaffa dig en
god överblick
över dina investeringar och
omfördela dem
emellanåt.

tionell konjunkturcykel rör sig och
hur de olika tillgångsklasserna ten
derar att öka och minska i värde be
roende på var i cykeln marknaden
befinner sig för tillfället. Även om
investerarklockan har många år på
nacken är den lika relevant i dag
som när den skapades. Det finns
ett påfallande tydligt mönster över
hur olika tillgångsslag utvecklas i
de olika faserna av konjunkturen.

Konjunkturcykelns olika faser
En konjunkturcykel rör sig i regel
mellan fem olika faser: bottenfasen,
den uppåtgående fasen, konsolider
ingsfasen, toppfasen och slutligen
nedgångsfasen. Låt oss tillsammans
titta på vad som kännetecknar varje
fas och hur vi som investerare kan
nyttja dessa lärdomar för att förbätt
ra placeringarna.
Bottenfasen kännetecknas av
en svag ekonomi med stigande ar
betslöshet, sjunkande företagsvins
ter och en centralbank som sänker
styrräntan för att stimulera ekono
min. I denna fas är aktier det bästa
alternativet, och strax därefter kom
mer råvaror. Börsens aktörer räknar
kallt med att en konjunkturuppgång
finns runt hörnet, och aktiemarkna
den stiger därför (6–18 månader) in
nan uppgången visar sig i den reala
ekonomin.
I den uppåtgående fasen har
ekonomin börjat resa sig. Den eko
nomiska politiken är fortfarande
relativt stimulerande, men infla
tionsförväntningarna börjar grad
vis att stiga. Allt bättre resultat för

bolagen leder till högre börskurser,
och i slutskedet av denna fas brukar
räntorna stiga, vilket är negativt för
obligationer. Även i denna fas är
aktier att föredra som placerings
alternativ.
Konsolideringsfasen
känne
tecknas av stigande sysselsättning
men också av tilltagande inflation,
och Riksbanken väljer därför att
höja räntan för att motverka det
ta. Obligationer går ned, men ak
tier fortsätter att stiga i värde, om
än inte lika snabbt som tidigare.
Aktiemarknadens fokus lämnar
nu de låga räntorna och kräver i
stället allt bättre resultat från bo
lagsrapporterna för att motivera
högre börskurser. Även i denna fas
är aktier att föredra, men det gäl
ler att man är aktsam – för börsen
tenderar att toppa i samband med
att konsolideringsfasen går mot
sitt slut. Då diskonterar nämligen
marknadens aktörer att vi längre
fram (6–18 månader) står inför en
avmattning av konjunkturen.
I toppfasen, den fjärde, är infla
tionen som högst, och Riksbanken
tvingas strama åt och höja styr
räntan snabbare. Kombinationen
av högre räntor och förväntningar
om försämrade bolagsvinster gör
att aktiekurserna sjunker.
Varken aktier, råvaror eller obli
gationer är intressanta i denna fas.
Den bästa placeringsformen är nu i
de flesta fall räntesparande, då man
riskfritt kan få en bra ränta och
samtidigt bida sin tid inför fyndkö
pen som kommer längre fram.

”Viktigast
för en
investerare är hur
kapitalet
allokeras
mellan
olika tillgångar.”

En konjunkturcykel är alltid svår att
tidsbestämma, men i allmänhet tar
de fem faserna 4–6 år att fullborda.
Var marknaden befinner sig i inve
sterarklockan eller konjunkturcykeln
kan ibland vara svårt att fastställa
exakt. Ingen konjunkturcykel är den
andra lik, men den uppmärksamme
investeraren kommer långt genom
att veta på ett ungefär var han/hon
befinner sig i kretsloppet.
En bra portfölj har en god diversi
fiering i allmänhet och en bra för
delning mellan olika tillgångsslag i
synnerhet. John Boogle, som revo
lutionerade finansmarknaden med
sina lågkostnadsindexfonder, talade
ofta och gärna om vikten av en ba
lanserad allokering mellan sina till
gångar. Hans budskap förblir än i dag
lika lättfattligt som det var klarsynt:
”Den viktigaste frågan för varje
investerare att ta ställning till är
hur man väljer att allokera sitt kapi
tal mellan olika tillgångar. Hur stor
del ska jag äga i aktier? Hur stor del
ska jag äga i obligationer? Och hur
stor del ska jag äga i reda pengar?”
Vi hoppas att denna artikelserie
har varit till nytta för dig som place
rare och att den förhoppningsvis har
bidragit till att du nu har fler verktyg,
infallsvinklar och möjligheter för att
skapa en välkomponerad och lön
sam investeringsportfölj.
Lycka till!

Tidigare avsnitt
av skolan finns
att läsa på www.
aktiespararna.
se/utbildning.

C-G Gyllenram och Tony Ugrina
driver Ability Asset Management,
www.aam.se, som arbetar med
kapital- och fondförvaltning. Om
du vill läsa deras marknadsbrev,
där de varje vecka kostnadsfritt
publicerar börs- och råvaruanalyser, kan du anmäla dig via
www.marknadsbrev.se.
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