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2017 – ett år med stark ekonomisk tillväxt 
 

2017 var ett år med stark ekonomisk tillväxt, fortsatt negativa räntor och geopolitiska spänningar 
bland annat mellan USA och Nordkorea där kärnvapen åter hamnat på dagordningen. 
 

Inledningen på börsåret 2017 var betydligt bättre än föregående år och fram till sommaren 
utvecklade sig den svenska börsen enligt de flestas önskan och var upp ca 9% när midsommarafton 
stod för dörren. 
 

Den allt starkare kronan under samma period påverkade våra svenska bolag negativt vilket visade sig 
i bolagen under sommaren och vi fick en relativt snabb nedgång på svenska börsen med ca 9% vilket 
gjorde att för en svensk investerade var årets avkastningen mer eller mindre utraderad.  
Många svenska aktiesparare funderade säkert på om sommarens dystra utveckling var starten på en 
fortsatt nedgång efter flera års uppgångar. En viktig faktor även denna gång var att nästan hela 
nedången förklardes av den starkare kronan och internationella investerare hade inte påverkats i 
samma omfattning. Med detta i åtanke hittade köparna tillbaka och börsen kunde repa mod. Vid 
utgången av november nådde Stockholmsbörsen årshögsta med en uppgång på ca 10%.  
 

Därefter fick vi en något svagare utveckling under årets sista månader och svenska börsen stängde 
året med en uppgång på runt 4% mätt som OMX30 vilket representerar de 30 största bolagen på 
Stockholmsbörsen. 
 

Åter igen har vi haft ett börsår med relativt stora svängningar under året med juli och november som 
sämsta börsmånader och september som överlägset bäst med en uppgång på drygt 5%. 
I sådana tider är det som alltid viktigt att ha en långsiktig strategi i sin förvaltning så att man inte 
lockas med allt för mycket i de kortsiktiga svängningarna och börspsykologin från dag till dag. 
 
Friskyttens utveckling 
 

För Friskytten innebär det att stiftelsens övergripande målsättning om en god riskjusterad avkasting 
för samtliga andelägare oavsett ålder eller riskprofil skall hållas även om det under året kan vara 
stora svängningar. Detta uppnås precis som tidigare år genom våra två förvaltare Cliens och 
Carnegie. Vi kan åter konstatera att även 2017 varit ett bra år för andelsägarna i Friskytten när vi 
summerar utvecklingen från våra två förvaltare och Friskyttens totala tillgångar uppgår per årsskiftet 
till 110 mkr. 
 
Carnegie som förvaltar stiftelsens bredare s.k. allokeringsmandat med merparten räntor och 
alternativa placeringar till lite lägre risk hade en utveckling under 2017 på +5,9% och Cliens som 
förvaltar stiftelsens aktiemandat gjorde ett riktigt fint år med en uppgång på +14,95% att jämföra 
med Stockholmsbörsens OMX30 som gick upp ungefär 4%. 
De bolag som bidragit mest till Cliens fina utveckling var t.ex. Volvo, Sandvik och Atlas Copco. 
 
Som avslutning vill styrelsen informera om att du hittar svar på de vanligaste frågorna som rör dig 
som andelsägare på vår hemsida www.friskytten.se 
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