
VILKET HÅLL SKA VI?
Uppdagas köpläge för fastighetsfonder?
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 SPRICKAN I FASADEN...
Fastighetsbolag har haft två mycket starka år i ryggen med hög avkastning, överlag bra
rapporter, stigande vinster och positiv substanstillväxt. Likaså har tematiska fonder som
investerar i olika fastighetsbolag gått mycket starkt på börsen. Fastighetsbolagens portföljer
innefattar bland annat bostäder, hotell, företagslokaler och social infrastruktur.

Undersöker vi de flest ägda aktierna hos Avanza placeras SBB (Samhällsbyggnadsbostäder) på andra
plats med 174 718 ägare. Bolaget har under 2022 hamnat i tydlig negativ trend med fall på ca 60% i
år. Många småsparare har bränt fingrarna om de tryckt på köpknappen för aktien i slutet av 2021.
Under rullande 36 månader har dock aktien gått starkt med positiv utveckling på ca 260%.

Men SBB är långt ifrån ensam. Många av de stora och populära fastighetsbolagens kurser tyder på
att ha drabbats av inflation, stigande räntetryck och att hyrorna inte höjs parallellt med inflationen.
Fastighetsbolag är ofta högt belånade för att finansiera sina förvärv, vilket kan ge investerare positiv
hävstångseffekt. Nackdelen är att bolagen är känsliga mot högre räntor eftersom kostnaderna för
deras lån ökar, vilket försämrar lönsamhet. 
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Högre ränta skapar osäkerhet för framtida vinster då marginalerna minskar. Som tidigare nämnts
har många fastighetsbolag två starka år på börsen bakom sig vilket drivit upp dess värdering. När
räntan stiger driver det multipelkontraktion då diskonteringsräntan blir högre vilket minskar framtida
vinster och försämrar prognoser.

Läs mer multipelkontraktion på MyAdvice.se 

 

Frågan vi måste ställa oss är: "Hur långt ner bolagens ska innan de blir köpvärda igen?". När en aktie
fått hög värdering, driven av stark kursuppgång snarare än ökad lönsamhet, blir fallhöjden och
risken högre. Då tenderar investerare att ta ut pengarna och allokera dem i andra bolag vars
värdering är lägre (och uppsida högre). 
 
Den stora frågan är när botten nås. Vi vill försöka tajma det ungefärligt - för att delta på rekylen
uppåt. Risken är dock hög och att vi istället "fångar en fallande kniv" istället 

För att illustrera tar vi hjälp av Länsförsäkringar Fastighetsfond A. Den aktivt förvaltade
aktiefonden placerar främst i svenska fastighetsbolag med starka kassaflöden. De tre största
innehaven är Balder, SBB & Sagax. Vi tar hjälp från fondens historiska avkastning för att tyda tekniska
signaler när det kan vara köpläge igen. Viktigt att poängtera är att vår analys inte innefattar enskilda
bolag utan fastighetsfonden i sin absoluta helhet. 

Jämförelse mellan Länsföräkringar Fastighetsfond A, Balder, Sagax, SBB och SX35PI (fastighetsindex).
Källa: Avanza 

Vår analys utgår vi endast från data och ekonometriska faktorer. Vi tar alltså inte hänsyn
till omvärldsfaktorer som invasionen av Ukraina, inflation eller ränteförändringar.



Det finns tydlig motståndsnivå runt 0% för rullande avkastning under 12 månader. Under februari 2016
och augusti 2017 ”studsade” fonden vid 0% och vi fick då tydlig rekyl upp. 12 månader senare hade
fonden stigit 15,4% respektive 23,52% - detta utan att pricka toppen under perioden.
 
Nedgångarna har historiskt varit snabba för att sedan sakta klättra uppå. Länsförsäkringar
Fastighetsfond tar  helt enkelt "hissen ned och trappan upp".
 
Fonden har på liknande vis även i skrivande stund fallit mycket hastigt och går mot 0% brytpunkten i
raketfart. Om fonden motstånd vid 0% rullande avkastning skulle det kunna vara en köpindikation med
behåll i 12 månader. 

Sannolikheten att fonden skulle handla lägre än dagens nivå om 12 månader är nu nere under 10%.
Historiskt sätt finns det mycket som dessutom talar för att avkastningen från dagens nivåer skulle
kunna hamna på storleksordningen på positiv 8-20 procents avkastning!

Kan vara en bra bet!
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Länsförsäkringar Fastighetsfond A är i skrivande stund i en nedåtgående spiral där den passerat
många stödpunkter för rekyl upp. Runt 20% är en sådan stödpunkt som agerat tak eller golv för fonden
att passera. Den gränsen har passerats med råge vilket inte talar inte för rekyl upp inom närmaste tid.
Om vi kollar närmare på rullande avkastningen under 12 månader från 2010 börjar vi se ett
upprepande mönster som kan indikera på ett potentiellt köpläge som närmar sig. 

 

 Källa: Fondly Analytics 

Nyckeltal*
Risk: 10/10
Förväntad avkastning: 20.35%
Rating: AA

Vi är inte rådgivare och MyAdvice ansvarar inte för förlust eller annan form av skada som uppkommer till följd av
att mottagaren förlitat sig på innehållet på denna sida eller information från tredje part som refererat till via
sidan. 

*För tolkning och förståelse av nyckeltal, läs mer på MyAdvice.se


