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MARKNADSKOMMENTAR april 2017
De globala aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas positivt och den svenska ekonomin
förväntas stärkas ytterligare i år drivet av exportindustrin.
Marknadsutveckling
De flesta aktiemarknader runt om i världen fortsatte att
uppvisa en positiv utveckling i spåren av starka
konjunkturprognoser. Dock har en viss osäkerhet
smugit sig in bland investerarna, efter att Trumpadministrationen mötte oväntat motstånd inom de egna
leden gällande förslaget till en ny sjukvårdsreform.
Man är nu orolig vilka andra förslag och reformer som
den amerikanska presidenten kan komma att tvingas
dra tillbaka. Marknaderna har de senaste månaderna
justerat för en högre inflation och den amerikanska
centralbanken höjde under månaden räntan. Det finns
förväntningar på ytterligare två höjningar under året då
den amerikanska ekonomin visar tecken på en
långsiktig återhämtning. I Europa så signalerar
centralbankerna istället att de fortsatt kommer att
bedriva en relativ expansiv politik och att det kommer
ta lång tid innan räntorna kommer att höjas, vilket haft
en positiv effekt på börserna. Stockholmsbörsen steg
med +2,1 % under månaden.

även på svensk arbetsmarknad, där utrikes födda
anställs i allt högre grad. Samtidigt dämpas tillväxten i
den inhemska efterfrågan som i fjol drevs på av kraftigt
stigande utgifter för flyktingmottagandet. I år och nästa
år blir dessa utgifter betydligt lägre och offentlig
konsumtion växer därmed långsammare.
Fondernas utveckling t.o.m. 2017-03-31
Mars månad innebar en blandad utveckling
avkastningsmässigt för fonderna. Hedgefonden Zmart
Alfa, med fokus på absolutavkastning, backade under
månaden med -1,91 %. Zmart Beta steg samtidigt med
+0,74 %. Zmart Alfa har sedan årsskiftet fallit med 0,68 %. Zmart Balanserad har sedan årets början ökat
med +2,97 % och Zmart Optimal har samtidigt stigit
med +4,08 %. Fonden Zmart Beta - som är fonden
med störst exponering mot aktierelaterade instrument
och utländska valutor, har sedan årsskiftet ökat med
+3,82 %. (Se tabell nedan).
Övrigt
Mer information om hedgefonden ”Zmart Alfa” finns på
hemsidan. Fonden är en absolutavkastande aktiefond
med låg risk, är öppen för privat fondsparade och
teckning kan ske dagligen.

Svensk ekonomi
Konjunkturinstitutet rapporterar att högkonjunkturen i
svensk ekonomi förstärks i år. Världsekonomin visar
på en stabil återhämtning, vilket ger skjuts åt svenska
exportföretag. Exporten blir därmed i högre grad
draglok för den ekonomiska tillväxten i Sverige de
närmaste åren. Den starka utvecklingen avspeglas

Fondernas NAV-kurs och utveckling (i SEK efter avgifter och kostnader)
T.o.m. 2017-03-31

NAV-kurs

Sedan start*

i år

2016

2015

2014

8.88%

3.41%

-

Zmart Alfa A

111.82

11.82%

-0.68%

Zmart Balanserad

122.63

22.63%

2.97%

5.74%

1.30%

9.64%

Zmart Beta A

151.24

51.24%

3.82%

14.02%

4.63%

19.00%

Zmart Optimal

131.95

31.95%

4.08%

7.26%

2.76%

12.82%

*Startdatum för fonderna Zmart Balanserad, Zmart Optimal och Zmart Maximal är den 24 oktober, 2013. Startdatum för Zmart Alfa är den 4 mars, 2015.
För mer information om fondernas utveckling samt beskrivning av fonderna, se bolagets hemsida: www.zmarticfonder.se , resp faktablad samt fondbolagets informationsbroschyr.
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