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Exceptionellt
val i USA
Det amerikanska presidentvalet i november kommer avgöra riktningen för flera
frågor av stor betydelse för marknaderna, såsom relationen till Kina, hanteringen
av pandemin och inte minst den amerikanska ekonomin och sysselsättningen.
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säkerhet råder på världens finansmarknader
med anledning av det kommande amerikanska presidentvalet i början av november.
I opinionsmätningarna har demokraternas
Joe Biden ett visst övertag mot president Trump men
valet avgörs ju inte via nationell omröstning utan via
elektorsval och valutgången är i allra högsta grad oviss.
På sidorna 4-6 diskuterar våra experter Johanna
Högfeldt och Christofer Halldin den rådande situationen i USA och de är eniga om att vi, oavsett vem som
vinner, har en intressant men också utmanande tid
framför oss.
Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve,
lanserade nyligen ett nytt och mer flexibelt inflationsmål.
Det fick de långa marknadsräntorna att stiga men det är få,
om ens någon, som räknar med någon större ränteuppgång. Förväntningar om att räntorna ska vara låga under
lång tid är något som generellt sett är bra för aktiemark
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naden då investerarnas krav på avkastning sänks samtidigt
som placeringsalternativen för många då blir färre.
Det är ett av skälen till varför världens aktiemarknader
trots covid-19-pandemin och fallande ekonomisk tillväxt
har utvecklats starkt. De låga ränteförväntningarna
bidrar också till varför vår allokeringsförvaltning föredrar aktier framför ränteplaceringar. Johann Guggi
berättar på sidan 15 om hur han och kollegorna tänker
och agerar i portföljerna just nu.

M

öjligheten till hög avkastning på aktiemarknaden finns ofta i de mindre och medelstora
företagen. Pierre Mellström och Staffan
Lindfeldt är två av våra förvaltare som dagligen jobbar med att via noggrann analys identifiera sådana
möjligheter. På sidan 7 berättar de lite mer om hur de
hittar intressanta småbolag i Europa.
Trevlig läsning.

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av
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Nyheter
Fler Svanenmärkta
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Hållbarhetsarbetet i alla våra
fonder utgår från samma
ambition.
Det som skiljer sig i praktiken
är att de Svanenmärkta fonderna har krav på utökad hållbarhetsrapportering. Det innebär att
fonden måste bevisa, gentemot
Svanen som är en extern oberoende aktör, att den lever upp
till krav inom flera olika hållbarhetsområden. Det leder till ökad
transparens och tydlighet i det
hållbarhetsarbete som sker i
hela förvaltningen.
– Styrkan med Svanenmärkningen är att vi får en extern
bekräftelse på vårt hållbarhetsarbete och att investeringsprocesserna för dessa fonder har
granskats och godkänts, säger
Magdalena Wahlqvist Alveskog,
vd på Handelsbanken Fonder.

☛ www.handelsbankenfonder.se
☛ www.svanen.se/spararen
Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i en fond
kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får
tillbaka hela det insatta kapitalet.
Fullständiga informations
broschyrer med fondbestämmel
ser och faktablad hittar du under
respektive fond i fondkurslistan på
handelsbanken.se/fonder
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HISTORISKT HÖG ARBETSLÖSHET

T

Önskemål från våra kunder har
bidragit till att Handelsbanken
valt att Svanenmärka ytterligare
fyra fonder. Svanen är en välkänd oberoende märkNEN M ÄR K
ning som gör det
VA
enklare för sparare
att göra medvetna
val.
En till två fonder
från varje förvaltningsinriktning
är nu Svanenmärkta:
• Tema: Hållbar Energi och
Sverige Tema (ny)
• Selektiv: Sverige Selektiv (ny)
• Småbolag: Europa Småbolag
(ny) och Finland Småbolag (ny)
• Räntor: Hållbar Global
Obligation
• ETF:er: XACT Norden (UCITS
ETF) och XACT Sverige (UCITS
ETF)

Källa: Macrobond

Historisk budget ska ta
Sverige ur krisen
Nu syns tecken på en stabilisering efter att
covid-19-pandemin slog hårt mot arbetsmarknaden i våras. Men trots en historiskt expansiv
höstbudget ligger arbetslösheten kvar på en hög
nivå de kommande åren.
Text Anders Bergvall, makroekonom, Handelsbanken

Anders Bergvall

TROTS EN STABILISERING under
sommaren kan fler bli utan jobb
under hösten då en del av de som nu
är permitterade riskerar att bli
varslade. Men det värsta är ändå
troligen bakom oss och ekonomin
ser ut att repa sig betydligt snabbare
än vad de flesta räknade med i våras.
Bakom arbetslöshetssiffrorna
döljer sig stora skillnader mellan
regioner och grupper på arbetsmarknaden. Det dramatiska efterfrågetappet i tjänstesektorn har
slagit hårt mot storstäderna. Mest
har arbetslösheten stigit i Stockholm medan exempelvis norrlands
länen har klarat sig bättre. I augusti
hade Norrbotten lägst arbetslöshet

(6,8 procent) medan Södermanland
låg i topp på den inte så smickrande
listan (11,8 procent).
Framförallt är det grupper med
en svagare förankring på arbetsmarknaden – unga och utrikes
födda – med större andel visstidsanställningar, som drabbas. Samtidigt
har korttidspermitteringar gjort att
inte lika många fast anställda inom
industrin och tjänstesektorn behövt
lämna sina jobb och arbetslöshetsuppgången bland inrikes födda över
25 år har varit begränsad.
I HÖSTBUDGETEN PRESENTERAS

stimulanser på drygt 105 miljarder
kronor 2021 (mer än dubbelt så
mycket som under finanskrisen)
och drygt 85 miljarder kronor
2022 för att stötta återhämtningen.
Men trots skattesänkningar för
både privatpersoner och företag,
räknar vi med att pandemin kommer hålla tillbaka konsumtionen
nästa år. n
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VINJETT / undervinjett

Alla blickar mot
presidentvalet
USA. Hösten har inletts med stora svängningar på börsen, och

det amerikanska presidentvalet ser ut att bli jämnt. Men hur
viktigt är det vem som blir landets näste president? Johanna
Högfeldt och Christofer Halldin samtalar om läget i USA.
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JOHANNA HÖGFELDT: Vi står inför
ett exceptionellt presidentval i USA.
Oavsett vem som blir ny president så
är utgångsläget tufft både ekonomiskt och politiskt, med hög arbetslöshet, ett stort budgetunderskott
och inte minst turerna kring utrikeshandeln samt ett teknologiskt
krig med Kina. Det låga ränteläget
har dessutom bidragit till att det
amerikanska samhället blivit mer
polariserat.
CHRISTOFER HALLDIN: Det är stora
frågor på agendan och valet ser ut att
blir jämt. Demokraternas presidentkandidat Joe Biden fick medvind i
opinionsundersökningar i slutet
av sommaren då nya covid-19utbrott nådde de södra, republikanska, staterna samtidigt som
protesterna mot polisbrutalitet växte i styrka. Men i
Johanna Högfeldt,
takt med att demonstratioräntestrateg/makroekonom,
Handelsbanken
nerna mot polisvåldet gått
över i våldsamma upplopp,
ekonomin förbättrats och
antalet nya fall av covid-19 sjunker, har sittande presidenten
Donald Trump knaprat in försprånget.
JOHANNA: Det har funnits förhoppningar om ett nytt
finanspolitiskt paket innan
Christofer Halldin,
förvaltningschef,
valet, något som båda partiHandelsbanken Fonder
erna vill, men det blir allt

svårare att få till ju närmare valet vi
kommer. Senaten och representanthuset står fortfarande en bit ifrån
varandra, och läget är spänt. Och
sannolikheten för en överenskommelse är låg just nu.
CHRISTOFER: Eventuella nya
utbrott av covid-19 under hösten,
och inte minst vilka nyheter vi får
på vaccinfronten, blir viktiga för
valutgången, ekonomin och för
börsen. Flera vaccinkandidater är
nu inne i stora fas-3 studier och de
första resultaten väntas senare i
höst. Det kommer också bli
intressant hur de två presidentkandidaterna klarar sig i de tre
TV-sända presidentvalsdebatterna.
Den sista debatten mellan Biden
och Trump går av stapeln den 22
oktober, samma dag som den
amerikanska läkemedelsmyndig
heten FDA ska diskutera resultaten
av de vaccin-studier som pågår. Ett
viktigt datum att hålla koll på.
JOHANNA: Men det är inte bara en
fråga om presidentposten utan även
om vilket parti som får majoritet i
kongressen. Presidenten kan
v isserligen utfärda beslutande order,
men i praktiken är det kongressen
som bestämmer över landets ekonomi. Båda kamrarna måste godkänna ett reformförslag för att det
skall bli en lag.

Foto: Getty Images

Finansmarknaden verkar ta höjd för att
Biden vinner valet, men vilken påverkan
det får över börshumöret kommer också
bero på vem som får majoritet i senaten.
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SÅ GÅR VALET I USA TILL
I USA väljs presidenten inte i direkta val utan av 538 representanter – så
kallade elektorer. Det krävs 270 elektorsröster för att bli president. Hur
många elektorsröster varje delstat har beror på statens folkmängd. Flest
elektorer, 55 stycken, har Kalifornien där mer än 10 procent av amerikanerna bor. De allra flesta delstater använder ett valsystem där den
presidentkandidat som får flest röster av medborgarna därmed ”vinner”
delstaten, och får med sig samtliga elektorsröster från den delstaten.

Källa: Handelsbanken, www.usa.gov
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att lösa eftersom dispyterna med Kina
lediga resurser och vi har ett demograCHRISTOFER: Marknadens aktörer har
fiskt problem i västvärlden. Vi tittar
delvis tagit höjd för att Biden blir vald till inte bara handlar om strafftullar.
bland annat på placeringar förknippade
USA:s president. Men det finns en oro
CHRISTOFER: De låga räntorna och de
med livsstilsförändringar till följd av
för en ”blå våg”, det vill säga att demokra- kraftiga finanspolitiska stimulanserna
pandemin. Som att vi äter mer mat
terna även får majorihar redan bidragit
hemma och lägger mer tid på utomtet i både senaten och ”Sysselsättningen till att den ekonohusaktiviteter. Sedan tittar vi lite extra på
representanthuset.
miska
återhämtblir överordnad ningen gått lite
småbolag. Det är främst aktiekurserna
Då finns en risk att
inflationsmålet.” snabbare än väntat, för de största teknikbolagen som rusat
företagsskatterna höjs
under året och det finns många intresigen från 21 till 28
om än från låga
Johanna Högfeldt
santa lite mindre bolag med spännande
procent, vilket skulle
nivåer. Vad kan vi
produkter och tjänster, till rimliga värdeslå mot företagens vinster och möjlighe- vänta från penningpolitiken?
ter att återköpa aktier. Det finns även risk JOHANNA: Den ser ut att fortsätta på den ringar. Vi tror inte heller att räntorna
kommer att stiga så snabbt att det komför återinförda regleringar av finanssekinslagna linjen, och den amerikanska
torn. Men vår bedömning är att det blir
centralbanken har utrymme att stimulera mer dämpa det generella börshumöret.
svårt att höja skatterna så länge ekonoännu mer genom att köpa obligationer.
JOHANNA: Under hösten kommer vi att
min är skör. Samtidigt skulle tongångMed Feds nya mer flexibla inflationsmål
se fortsatta obligationsköp från centralarna mot Kina mjukas upp om Biden
blir fokus att få ner arbetslösheten för att
banken, låga räntor och numera även en
blev vald, vilket kan stötta börsen.
få igång ekonomin. Sysselsättningen blir större tolerans för högre inflation. Detta
alltså överordnad inflationsmålet. Fed
betyder fortsatt låga realräntor, vilket är
JOHANNA: Demokraternas satsningar
kan även påverka ekopositivt för både
på exempelvis sjukvård, utbildning och
nomin ytterligare
och
minimilöner skulle också kunna stötta
”Än verkar inte de ekonomin
genom att tydligt
börsen. Det är
ekonomin, framför allt på sikt. Skulle
republikanerna däremot behålla majori- kommunicera exakt finansiella markna- viktigt inte minst
högsta
teten i senaten, då har inte Biden så stora hur mycket inflatioderna oroa sig för eftersom
nen får överskjuta
prioritet efter valet
möjligheter att genomföra skattehöjningar eller regleringar. Eftersom kandi- målet och hur länge.
skuldsättningen.” blir att försöka få
Samtidigt är centralekonomin på fötdaternas ekonomiska politik skiljer sig
Christofer Halldin
banken beroende av
ter och när pandetydligt åt kommer utgången av presiatt finanspolitiken också stimulerar,
min så småningom klingar av kommer
dentvalet att påverka marknaden kortannars blir det svårt att få upp sysselsätt- den ökade skuldbördan säkerligen att
siktigt.
ning och inflation.
hamna i fokus, inte bara i USA.
CHRISTOFER: Och eftersom det troligtvis kommer bli rekordmånga poströster CHRISTOFER: Får centralbanken trovär- CHRISTOFER: Än verkar dock inte de
kan det ta lång tid innan vi faktiskt vet
dighet för sitt nya penningpolitiska mål finansiella marknaderna oroa sig för
vem som blir ny president. Därför räknar kan vi få se högre amerikanska lång
skuldsättningen.
vi med oroliga marknader runt valet.
räntor och att placerare börjar föredra
JOHANNA: Så länge det finns förtroende
värdeaktier. Det fick vi en föraning om i
för den amerikanska dollarn och det
JOHANNA: Men oavsett vem som blir
början av september då aktiekurserna
finns finansiärer så fungerar det att driva
vald kommer presidenten under det
ekonomin med underskott. Och det är
första året med största sannolikhet foku- för många teknologibolag föll efter en
lång tid av kursuppgångar. Men vi vänviktigt för USA att behålla kreditvärdigsera på att få igång ekonomin
tar oss inte något stort sådant skifte.
heten. Men i takt med att ekonomin
efter krisen. Spridningen av
stärks måste den höga skuldsättningen
covid-19-pandemin kommer
JOHANNA: Hur tänker ni kring placebetas av genom stramare finanspolitik.
naturligtvis att vara avgöringar i fonderna?
rande för den ekonoCHRISTOFER: Vi har blivit lite mer förCHRISTOFER: Vi kan summera med att
miska återhämtsiktiga till vissa högt värderade teknikdet lär bli en händelserik höst. Mycket
ningen. Och även
bolag, samtidigt är det svårt att hitta
kommer att handla om politiska utspel
relationen med
områden med strukturell tillväxt och vi inför valet, men också om hur pandemin
Kina lär komma
ser digitalisering som en långsiktigt
utvecklas och om vi får ett vaccin.
upp på tapeten
växande trend. Vår bedömning är att det JOHANNA: Instämmer. Och valet blir
Donald Trump
tidigt. Men det är
är långt kvar innan både tillväxt och
inte en slutpunkt, utan början på en
ingen lätt uppgift
inflation tar fart. Det finns gott om
intressant utveckling. n

Franska Soitec producerar energieffektiva material för bland annat
mobiler, elbilar och datorer.

Europeiska småbolag
med fokus på innovation
Över tid brukar mindre bolag, som växer snabbare, utvecklas bättre än aktiemarknaden som helhet. Men de senaste två åren har småbolagen halkat efter
på börsen. Våra europaförvaltare berättar hur de väljer småbolag som kan
växa snabbt.
Text Pierre Mellström och Staffan Lindfeldt, aktieförvaltare på Handelsbanken Fonder

GREKLANDSKRIS, BREXIT , gula västen-strejker. När media skriver om
Europa handlar det ofta om politik och
ekonomi. Men trots att många länder har
en mogen ekonomi är Europa en dynamisk och innovativ region. Särskilt om
man ser till de mindre bolagen.
Europeiska länder placerar sig högt
upp på World Economic Forums
lista över länder med hög konkurrenskraft. En välutbildad befolkning, ett kreativt och innovativt
företagsklimat samt ett välfungePierre Mellström
rande samhälle ger en bra grogrund
för moderna kunskapsintensiva
företag. 7 av 10 länder på Global
Innovation Index är europeiska,
med Sverige och Schweiz i topp före
USA.
I fonden Europa Småbolag väljer
Staffan Lindfeldt
vi investeringar bland de mindre
bolagen med 1-10 miljarder euro i
börsvärde. Dessa bolag får inte lika
mycket uppmärksamhet från aktieana-

lytiker och är därför mindre genomlysta.
Då ger en gedigen egen analys större
chanser att hitta bolag som kan utvecklas bra på börsen.
EUROPA SMÅBOLAG INVESTERAR i

bolag som gynnas av strukturell tillväxt
och har ett tydligt hållbarhetsfokus. Och
digitalisering är ett område där detta är
tydligt närvarande. Nya möjligheter
finns bland annat med den snabba
utvecklingen inom mobilkommunikation. 5G-utbyggnaden och ökat användande av AI gör att antalet beräkningar
stiger i raketfart. Då krävs bland annat
mindre och mer energieffektiva transis
torer.
Holländska ASM International tillverkar maskiner med precision på atomnivå. På så sätt kan halvledarbolagen göra
mindre transistorer som hanterar fler
beräkningar per energienhet. Det kommer behövas väldigt mycket energi till
beräkningar i framtiden, så om energi-

Foto: Soitec

Europa Småbolag / FOND I FOKUS

förbrukningen kan minskas ökar effektiviteten.
Ett annat företag på samma tema är
franska Soitec. De tillverkar olika energieffektiva material, som bland annat
finns i alla smarta mobiler. Och fram
över kommer de behövas för en mängd
olika användningsområden, i 5G-basstationer, i elbilar och i datorer när
andelen molntjänster ökar.
På många sätt går energieffektivitet
och miljö hand i hand då det handlar
mycket om att ta tillvara energin på ett
mer effektivt sätt. Men vi gör även investeringar i förnybara energikällor och elektrifiering av transporter. Två investeringar
där just skiftet mot elbilar driver försäljningstillväxten är Solutions30 med säte i
Luxemburg som bland annat installerar
laddningsstationer till elbilar och franska
Valeo som erbjuder många lösningar för
elektrifiering av transporter.
ETT OMRÅDE SOM växt snabbt under

covid-19-pandemin, där vi också ser att
trenden kan fortsätta en lång tid fram
över, är underhållning i form av dataspel
och mobilspel, en drivkraft för bolag
som svenska Embracer och Stillfront
samt franska Ubisoft. Även distansarbete och att vi spenderar mer tid i hemmen är trender som till viss del väntas
hålla i sig. HelloFresh som levererar matlådor och HomeServe, en plattform för
servicekontrakt för ditt hem med ett
nätverk av hantverkare, är två exempel.
Europa Småbolag är aktivt förvaltad
med placeringar i drygt 50-60 bolag. Det
är den enda europeiska småbolagsfond
som är Svanenmärkt. n
De bolag som nämns i texten finns som inne
hav i Handelsbanken Europa Småbolag. För att
få en god riskspridning placerar fonden i
många olika aktier och teman. Exemplen kan
ses som allmän information för att illustrera
hur förvaltaren väljer aktier till fonden.
Historisk avkastning är ingen garanti för fram
tida avkastning. De pengar som placeras i en
fond kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer
med fondbestämmelser och faktablad hittar
du under respektive fond i fondkurslistan på
handelsbanken.se/fonder
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AKTIEKOLLEN / Gröna investeringar

EU:s klimatmål ger bola
I en ny rapport har Handelsbankens aktieanalys utgått från EU:s nya ”gröna uppslagsverk” för miljömässigt hållbara
investeringar, EU:s Taxonomi, för att lyfta fram några intressanta aktier. Tanken är att hitta bolag som har intäkter
eller betydande tillväxtmöjligheter som stämmer överens med de aktiviteter som definieras i Taxonomin, och därigenom har potential att ge överavkastning till aktieägarna, säger hållbarhetsanalytiker Josefin Johansson.

Varför fokuserar ni på det här?

– Vi tror att Taxonomin kommer
standardisera vad som kan betraktas
som en miljömässigt hållbar ”grön”
investering. Det kan driva kapital
flöden till bolag vars verksamhet ligger
väl i linje men detta, vilket i sin tur kan
leda till högre aktievärderingar, speciellt då intresset för hållbara investeringar ökar. Samtidigt menar vi att
Taxonomin kan ge en fingervisning om
vilka produkter och tjänster som kan
komma att efterfrågas i omställningen
till en koldioxidneutral ekonomi.
Något som blir extra intressant då EU
har lovat att göra klimatambitioner till
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HANDELSBANKENS CASE
BASERAT PÅ EU:S TAXONOMI

Bolag

Uppskattad andel av
företagets intäkter som
potentiellt kan vara i
linje med Taxonomin

ABB

Upp till 50-60%

Electrolux

25-30%

Hexagon

30-40%

Lindab

20% upp till 60%

SKF

6-11%

SSAB

17-29%

Systemair

runt 47%

Källa: Handelsbanken
Capital Markets, detaljer
kring antaganden och
beräkningar finns i bolagscasen på sid 11-23 i rapporten “Sustainability
Spotlight: Screening for
‘green’ gold”

sin högsta prioritet i återhämtnings
paket och budget.
– Vi tycker oss också se tecken på att
ord omsätts till handling, då EU till
exempel höjt andelen av budgeten som
går till klimatåtgärder från tidigare 20
till 30 procent. Något som innebär nästan 550 miljarder euro i nya EU-satsningar fram till 2027, och som skapar
affärsmöjligheter för företag som gör det
möjligt för EU uppnå sina klimatmål.
Hur har ni gått till väga?

– Eftersom Taxonomin är väldigt
omfattande har vi i rapporten valt att
fokusera på tre hållbarhetsrelaterade
trender som vi bedömer ligger högt upp
på EU:s agenda. De tre trenderna är att
minska energianvändningen och kol
dioxidutsläppen från byggnader, att
elektrifiera transporter samt klimatanpassning.
– Utifrån vår kunskap och i dialog
med de bolag vi bevakar har vi gjort en
kartläggning och en första bedömning
av hur stor andel av försäljningen som
potentiellt kan vara i linje med ramverket – för att hitta bolag vi tror är väl positionerade.
– Tanken är att det ska vara bra aktiecase finansiellt på ett till fem års sikt.
Analysen har mynnat ut i att vi lyfter
fram följande aktier på Stockholms
börsen: ABB, Electrolux, Hexagon,
Lindab, SKF, SSAB och Systemair.
Är det något man ska tänka på?

– Taxonomin är inte samma sak som
ett ESG-betyg, utan fokuserar på hur

Josefin Johansson

☛

Läs mer om Josefin Johanssons rapport
“Sustainability Spotlight: Screening for ‘green’
gold” som inloggad på Marknadsinformation
under fliken Analys.

stor andel av ett bolags försäljning som
kommer från aktiviteter som man klassificerat som miljömässigt hållbara. Det
innebär att vi kan hitta intressanta bolag
inom sektorer som kanske inte alltid är
de första man tänker på när man talar
om hållbara investeringar, exempelvis
inom stålindustrin där SSAB:s ambitioner att tillverka fossilfritt stål kan ge dem
en särställning på marknaden.
– Ett annat intressant bolag är SKF,
som idag har en relativt låg andel försäljning som vi kunnat koppla till Taxonomin, men som har stor tillväxtpotential.
Trenden med fler elbilar väntas gynna
bolaget, samtidigt som andelen som är i

lagen nya möjligheter

Vilken placeringshorisont bör man
ha?

– Bolag kommer
att behöva börja rapportera i linje med
Taxonomin under
2022. Men intresset
från investerare börjar komma redan nu, i
synnerhet då fonder
kommer att behöva
rapportera i enlighet med Taxonomin
redan i slutet av 2021. Vi har därmed
lyft fram aktier som vi tror kan vara
intressanta vinnare inom de närmsta
fem åren, eftersom vi fokuserar på långsiktiga hållbarhetstrender. n

EU:S ”GRÖNA UPPSLAGSVERK”
EU:s nya taxonomi är ett verktyg för att
klassificera vilka investeringar som är
miljömässigt hållbara. Syftet är att säker
ställa att finanssektorn får gemen
samma riktlinjer för vilka investeringar
som ska få kallas gröna. Ramverket
täcker inte alla ekonomiska aktiviteter,
utan fokuserar på de sektorer som står
för cirka 94 procent av EU:s utsläpp av
växthusgaser. Taxonomin kommer även
att utökas med fler aktiviteter inom de
kommande tre åren.

Kort om bolagen
ABB

Foto: Ulo Maasing/ABB

linje med Taxonomin också ökar när
försäljningsandelen därifrån växer.
Något som kan öka intresset från investerare med hållbarhetsfokus, och ge en
positiv effekt på värderingen.
– Det är även bra att komma ihåg att
det är fokus på just klimat och miljö i
Taxonomin. Det vill säga att det finns
hållbara investeringar med bidrag till
andra hållbarhetsaspekter, som sociala
faktorer, som inte fångas av just detta
ramverk. Att inte finnas med i Taxonomin betyder alltså inte automatiskt att
ett bolag är icke-hållbart.

Med 60 procent av intäkterna
(2019) från lösningar som
förbättrar energieffektivitet och
minskar miljöpåverkan, bidrar
ett brett spektrum av ABB:s
produkter och tjänster till en
hållbar utveckling. Bolagets
portfölj inkluderar digitala
erbjudanden för mobilitetssystem, infrastruktur, energieffektivisering och byggnader, vilket
vi menar borde bidra till flera
hållbarhetsrelaterade affärsmöjligheter för bolaget.
ABB:s
laddare
för
eldrivna
bussar.

ELECTROLUX

Hushållsprodukters elförbrukning står för cirka en fjärdedel
av byggnaders elförbrukning
(IEA 2020). Electrolux resurseffektiva produkter möjliggör
lägre elförbrukning, vilket
stämmer väl överens med allt
hårdare krav i relation till resurseffektivitet på de flesta av
bolagets marknader, och gör
bolaget väl positionerat att dra
fördel av starka hållbarhetsoch miljötrender.

HEXAGON

Vi menar att Hexagons produkter kan bidra till att sänka
kundernas miljöpåverkan
i stor utsträckning, alltifrån
lägre utsläpp och avfall, till
minskad vatten- och energi-

förbrukning. Hexagon är dessutom en ledande leverantör
inom exempelvis larmsystem
för tidig upptäckt och varning
för naturkatastrofer, och andra
lösningar som möjliggör bästa
positionering för att förebygga
översvämningar samt övervakning och proaktiv planering gällande extremväder.
Tjänster som blir allt mer
intressanta då vetenskapen
pekar på att det inte är en
fråga om vi behöver anpassa
oss till ett förändrat klimat,
utan snarare hur mycket.

av transporter skapar stora
tillväxtmöjligheter för affärs
området SKF Automotive.

SSAB

Lindab är ett ledande bolag
inom ventilation på den europeiska marknaden. Givet att
bolagets produkter är viktiga
komponenter i ett energieffektivt ventilationssystem så
anser vi att bolaget ligger bra
till för att gynnas av allt hårdare
krav inom energieffektivitet för
byggnader och luftkvalitet.

Vid en första anblick är det
kanske svårt att se SSAB som
en vinnare inom hållbarhet.
Globalt står stålindustrin för
omkring 7-9 procent av alla fossila utsläpp och SSAB står för
10 respektive 7 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och
Finland. Men däri ligger också
den stora potentialen. SSAB
har ambitionen att bli världens
första stålbolag som gör fossilfritt stål, med leveranser från
2026. I deras HYBRIT-projekt
används fossilfri el och vätgas
istället för koks och kol under
ståltillverkningen. Utsläppen
blir inte koldioxid, utan vatten.
Om SSAB (tillsammans med
dess samarbetspartners Vattenfall och LKAB) lyckas kan
HYBRIT-stål och SSAB få en
särställning på marknaden.

SKF

SYSTEMAIR

LINDAB

I takt med att antalet eldrivna
fordon ökar förväntar vi oss att
SKF, som har en stark position
i värdekedjan, kan uppnå högre långsiktig tillväxt. Samtidigt
som hårdare utsläppskrav har
förändrat fordonsbranschen,
har fordonens drivlinor blivit
mer komplexa. Bland annat
kompletteras elmotorer av
mindre, turboladdade förbränningsmotorer och start/
stoppsystem utvecklas. Laddningsbara hybridfordon har i
genomsnitt 18 fler kullager (19
procent) än en motsvarande
bensin/dieselbil. Vi argumenterar därmed för att elektrifiering

Ventilationsprodukter förbrukar mer än 2 procent av
all elektricitet inom EU. För
Systemair medför de hårdare
kraven på energieffektivitet för
fastigheter affärsmöjligheter.
Bolagets produkter bidrar till
att förbättra inomhusklimatet
samtidigt som de kan minska
energikonsumtionen. Under
covid-19-pandemin har betydelsen av ren luft inomhus
även uppmärksammats, där
Systemair indikerat att man
bland annat har märkt av stort
intresse i ventilationsaggregat
för sjukhus.
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Intervju

Thomas Eldered, vd Recipharm

Ljusa utsikter
för Recipharm
Det såg mörkt ut för läkemedelstillverkaren Recipharm
när pandemin bröt ut i våras. Men nu har oron vänts till
förväntan för vd och grundare Thomas Eldered.
Text Ingrid Kindahl Foto Kristina Sahlén
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JUST NU LIGGER cirka 30 forskarbolag världen över i klinisk fas II eller
III i utvecklingen av efterlängtade
vacciner mot covid-19. Det har gått
från 0 till 100 på mindre än ett år
och nu gäller det att hitta någon som
kan tillverka olika slags vaccin i stor
skala.
En av dessa kontraktstillverkare
är Stockholmsbaserade Recipharm
med 9 000 anställda i sju europeiska
länder samt i Israel, Indien och USA.
Här finns erfarenheten och bredden
när det gäller beredningsformer och
dessutom kapacitet i fabrikerna,
vilket är viktigt eftersom ingen tror
att någon fabriksutbyggnad hinns
med.
SÅ SENT SOM i våras var Thomas

Eldered djupt bekymrad för sitt och
kollegan Lars Backsells livsverk. De
såg problem överallt, pandemin
stängde ner många länder totalt.
Deras fyra fabriker i Milano var
svåra att hålla igång.
Men det vände snabbt. Först för
att en hel del av de läkemedel som
Recipharm tillverkar används inom

intensivvårdsbehandlingen av
covid-19-patienter. Och nu kommer
alltså vaccinutvecklarna med förfrågningar. Av de 30 pratar Thomas
Eldered inte med alla, men ”tillräckligt många”. Och han är förväntansfull om att några av samtalen kommer att leda till ordrar.
– Alla de 30 företagen tror att just
deras vaccin ska bli framgångsrikt,
och alla vill försäkra sig om tillverkningskapacitet. Vi är väl positionerade för att kunna hjälpa till,
säger han.
För Recipharm gäller det då
att försöka välja ut den eller de
partner man tror kommer att få
fram ett vaccin som fungerar.
– Ja, det är en knepig fråga.
Men en del bolag har redan sålt
en del av sina vacciner, även om
man inte vet om de fungerar, så
det finns mycket pengar och
risker att hantera. Vi måste organisera oss på rimligt sätt.
De här problemen ligger långt
ifrån den situation han befann sig i
1995, när han och Lars Backsell,
numera styrelseordförande i

THOMAS ELDERED
Vd och grundare, Recipharm.
bakgrund:

Uppvuxen i
 undsvall, civilingenjör från
S
Linköpings universitet.
I läkemedelsbranschen sedan
examen.

familj: Gift och har två vuxna

döttrar.
fritid: Vandra i fjällen och

komma ut i skärgården på
sommaren.

undervinjett / VINJETT
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 ecipharm, beslöt att köpa ut en tablettR
fabrik, där Thomas Eldered var platschef, från Pharmacia. Ett par år tidigare
hade Pharmacia förvärvat det italienska
läkemedelsbolaget Farmitalia Carlo
Erbo och nu fattades beslutet att flytta
tablettillverkningen från Årsta till Italien. Den verksamhet som Thomas
Eldered var chef för skulle avvecklas.
– I turbulensen fann Lars och jag
varandra och såg att vi kunde köpa ut
anläggningen i Årsta. Vi inledde förhandlingar med Pharmacia som varade i
åtta månader innan vi kom överens om
en lösning som var rimlig för oss, för de
anställda och för Pharmacia. Som privatpersoner blev det tungt ekonomiskt
för oss, men vi kunde skapa finansiering
genom att fortsätta med tablettillverkningen åt Pharmacia i fem år innan verksamheten skulle flyttas till Italien.
Det gav radarparet några års respit,
varav de första användes till att kläcka
nio olika idéer om hur verksamheten
skulle se ut efter Pharmacia. Idéerna var
enligt Thomas Eldered allt från spektakulära till naiva.
– När vi testade dem insåg vi att det
inte var mycket som gick att realisera, så
vi fick laga efter läge.
KLOCKAN TICKADE OCH så småningom
framstod så den mest naturliga lösningen
som självklar: Recipharm skulle helt
enkelt tillverka läkemedel åt andra bolag.
– Vi började skaffa andra kunder och
det gick bra, och kunde utveckla oss från
enbart tillverkning till att även utveckla
läkemedel. Ett skolboksexempel på
begreppet bygga på sina styrkor, konstaterar Thomas Eldered.
I dag framställer Recipharm alla

typer av läkemedel och på 25 år har man
köpt och integrerat ungefär 30 nya verksamheter. Det största förvärvet gjordes
så sent som i februari i år, då brittiska
Consort Medical köptes.
– Det ökar vår omsättning med nästan 50 procent. Vi fick skuldsätta oss för
att genomföra köpet, en skuld som vi har
fått ner med hjälp av två nyemissioner
och egna kassaflöden. Nu är skuldsättningen inte längre obehaglig, men målet
är att fortsätta minska den. På sikt vill vi
fortsätta förvärvslinjen, men det är
ingen brådska, säger Thomas Eldered.

NU VILL HAN först exploatera de möjligheter som köpet av Consort skapar. Det
gäller allt från kortsiktiga kostnadssynergier till mer långsiktiga intäktssynergier. En förutsättning är att företaget kan
RECIPHARM
integreras på ett bra sätt i koncernen, och
2019
2018
här kommer värderingarna in. Thomas
Omsättning, Mkr
7 457
6 374
Eldered och Lars Backsell jobbar med
EBITDA, Mkr
1 294
987
fyra viktiga värdeord: De två första är
Rörelseresultat, Mkr
494
405
pålitlighet och professionalism – självVinst per aktie, kr
5,06
2,43
klara för branschen. De andra är entre	
Källa:Recipharm
prenörskap och uthållighet.

– Med entreprenörskap menar vi att
de anställda ska känna att de kan påverka
det bolag de jobbar i, som om de ägde det
själva. De måste känna att de kan testa
nytt, hitta på egna saker och forma sin
egen framtid. Det har fungerat väldigt
bra. Särskilt i kombination med uthållighet, som är viktigt att ha i vår hårt reglerade bransch, där allt tar lång tid.
FRAMTIDEN S LÄKEMEDEL? Bortsett från
basläkemedlen som kommer att fortsätta tillverkas länge, tror Thomas Eldered att dominansen för kemiskt framställda läkemedel kommer att brytas. I
stället kommer nanoteknologi, biologiskt framställda mediciner och genterapi. Framför allt inom cancerområdet
väntar han sig många nya läkemedel
inom de närmaste åren. Men tabletter
kommer vi nog ändå att svälja. I framtiden kanske cancer kan bekämpas med
tabletter laddade med nanopartiklar. ■

Denna artikel är skriven av en journalist
och helt fristående från Handelsbankens
analys av bolagets aktie.

PLACERAT

Är det dags
för värdeaktier?
I skrivande stund har det gått exakt ett halvår sedan börsen bottnade i
våras. Aktiemarknadens återhämtning sedan dess har varit rekordsnabb
och rekordstark. Men uppgången har i första hand drivits av ett fåtal
bolag som tjänar på den snabba digitaliseringen. Betyder det att uppgången är bräcklig, och hur ser det ut för de andra aktierna?
Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

SEDAN BOTTEN DEN 23 mars har både
amerikanska och svenska aktier gått upp
ungefär 50 procent. Det är den högsta
halvårsavkastningen sedan finanskrisen
2008-2009. Sedan årsskiftet är uppgången cirka 5 procent på båda marknaderna. Men årets uppgång är inte särskilt
rättvist fördelad.

I USA är det några få bolag som står
för en stor del av börsuppgången. De så
kallade FAANG-bolagen – Facebook,
Amazon, Apple, Netflix och Alphabet
(Googles moderbolag) – tillsammans
med andra digitaliseringsvinnare som
NVIDIA, AMD, PayPal och Microsoft
mer än kompenserar för förlorare som

TILLVÄXTAKTIER DYRA, MEN INTE JÄMFÖRT MED ÅR 2000
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energibolag, kryssningsoperatörer,
fl ygbolag, fastigheter, hotell och
banker.
Detta innebär att IT-sektorn till
sammans med kommunikationsbolag
(dit Facebook och Netflix räknas) samt
Amazon tillsammans utgör 45 procent
av S&P 500:s börsvärde. Det är en
högre andel än på IT-bubblans topp år
2000.
Baksidan för de digitala bolagen är
förstås att värderingen stigit kraftigt.
Dock är den inte i närheten av lika hög
som under IT-bubblan. Det är också en
mindre värderingsskillnad mellan teknologi- och kommunikationsaktier och
övriga börsen än det var för 20 år sedan.
Teknologi och kommunikation värderas idag till ett P/E på cirka 30x i USA, tre
P/E-enheter över den breda marknaden.
På toppen av IT-bubblan år 2000 var
skillnaden drygt 20 P/E-enheter.
EN UPPGÅNG PÅ börsen som drivs av ett
fåtal aktier brukar tolkas som ett svaghetstecken. Om en stor del av börsvärdet
beror på några få bolag, och dessa faller,
då går självfallet börsen ner. Men det
behöver inte bli så, istället kan många av
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de andra aktierna också stiga. Den stora
hälsovårdssektorn, som har en högre
historisk tillväxt än IT-sektorn, värderas
till exempel till sin historiskt normala

TILLVÄXTAKTIER HAR UTKLASSAT
VÄRDEAKTIER SEDAN 2015
Avkastning inkl. utdelningar senaste 10 åren.
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värdering – trots rekordlåga räntor.
Banker och energi är också lägre värderade än historiskt. Och inte heller industriföretagen ser dyra ut.
Är det då dags för så kallade värdeaktier, aktier med låg värdering? Globalt
sett har tillväxtaktier slagit värdeaktier
med hästlängder de senaste tio åren (i
synnerhet sedan 2015). Men de tio åren
dessförinnan var det tvärtom. Ett skäl
till att tillväxtaktier utvecklats starkt de
senaste åren är de fallande räntorna,
som höjer värdet på vinster som ligger
långt fram i tiden. Detta gynnar till
växtaktier. Det reptricket lär bli svårt att
upprepa.

Det talar för värdeaktier:
• Den relativt låga värderingen
• Fortsatt ekonomisk återhämtning
som leder till högre bolagsvinster
• Stimulanser som gynnar
näringlivet
• En eventuell ränteuppgång
• Vaccin mot covid-19

MÅNGA AKTIEFÖRVALTARE HAR trott på
värdeaktiernas återhämtning de senaste
åren, bara för att återigen se dem tappa i
avkastning jämfört med tillväxtaktier.
Ett annat skäl till värdeaktiernas långa
utförslöpa kan vara att indexfonder vinner mark, och dessa tar ju inte hänsyn till
aktiernas värdering.

SOM ALLTID ÄR det klokt att inte lägga
alla ägg i samma korg. Den som har
både värde- och tillväxtaktier i sin portfölj kommer att tjäna både på en återhämtning i världsekonomin och på
tillväxtbolagens långsiktiga potential,
samtidigt som risken i portföljen blir
lägre. ■

Det talar för tillväxtaktier:
• F ortsatt digitalisering
• Lägre värdering än under
IT-bubblan
• Fortsatt låga räntor
•V
 äxande andel indexfonder
• S tarka balansräkningar

undervinjett / VINJETT
INVESTERINGSSTRATEGI

Låga räntor stödjer
aktiemarknaden
Samtidigt som den starka aktiemarknaden får stöd från låga räntor och
stark ekonomisk statistik saknas det inte orosmoln, där både förnyad
smittspridning och den politiska utvecklingen i USA tornar upp sig
under hösten.
Text Johann Guggi, allokeringschef, Handelsbanken Fonder

UPPGÅNGEN PÅ VÄRLDEN S aktiemarknader har fortsatt. I de flesta regioner är
börserna på plus sedan början av
augusti, även om de stora teknikbolagen
i USA föll tillbaka i början av september.
För en svensk investerare har den starka
svenska kronan belastat avkastningen.
Långa marknadsräntor befinner sig
på fortsatt låga nivåer vilket centralbankernas expansiva penningpolitik bidrar
till. Federal Reserves mjuka retorik sätter press nedåt på marknadsräntorna.
Marknaden fortsätter att överraskas
positivt av ekonomisk statistik som rapporteras bättre än väntat. Rapportperioden för de första två kvartalen i år överträffade också förväntningarna.
Företagen har generellt sett anpassat sig
väl till det rådande läget genom att minska
kostnaderna. Lönsamheten är dock fortfarande låg jämfört med historiska nivåer.
De höga aktievärderingarna reflekterar
förväntningar på kraftigt stigande vinster.
FÖR ATT BÖRSERNA ska kunna fortsätta
sin positiva utveckling krävs att
den ekonomiska återhämtningen fortsätter samtidigt
som räntorna förblir låga eller
åtminstone inte stiger för
snabbt. Med andra ord vill vi
se att såväl bolagens investeringar som den privata
konsumtionen ökar
samtidigt som centralbankerna
behåller en stimu-

lerande politik. Med fortsatt stigande
bolagsvinster samt nedpressade räntor
finns det utrymme för aktiemarknaden
att fortsätta upp, även om värderingarna
har stigit.
Men det finns några orosmoln under
hösten. Risken för ökad smittspridning
finns kvar, men vi väntar oss att effekterna blir klart mindre än under våren.
Lokala nedstängningar är troliga samtidigt som framtagandet av ett vaccin har
kommit långt. Dessutom kan handelskonflikten mellan USA och Kina
eskalera, speciellt om Donald Trump
skulle halka efter i opinionsunder
sökningarna.
I MULTI ASSET-PORTFÖLJERNA har vi en
taktisk övervikt i aktier i förhållande till
korta ränteplaceringar. Denna position
ökade vi i början på september genom att
öka exponeringen mot svenska aktier.
Regionmässigt föredrar vi främst
svenska men även amerikanska aktier.
Momentum på den svenska börsen är
starkt samtidigt som det tycks finnas
gott om kapital som ännu inte investerats. Vi har en mer avvaktande
inställning till europeiska aktier.
Med brexit i horisonten och med
fortsatt stora skuldproblem i Sydeuropa anser vi att risken på den
europeiska aktiemarknaden är fortsatt förhöjd. Vi
har en neutral syn på
börserna i Japan och
tillväxtmarknaderna. n
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Fondtips
Till våra fondtips väljer vi just nu fonder
som bör kunna stå emot kortsiktiga
nedgångar väl, samtidigt som de bedöms
ha stor långsiktig potential.
Fondtipsen är valda ur Handels
bankens fondsortiment. Urvalet baseras
på H
 andelsbankens marknadssyn och
tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman,
placeringsstrateg, Handelsbanken.

AMERIKA TEMA

● Amerikanska börsen har en hög andel
teknologi- och läkemedelsbolag med
goda marginaler, hög tillväxt och
starka finanser
● Utmaningarna i ekonomin skyndar
på digitaliseringen, vilket gynnar
teknologibolag – ett tema i fonden

HÄLSOVÅRD TEMA

● Ökat intresse för hälsovårdssektorn
från investerare och goda defensiva
kvaliteter
● Hälsovårdssektorn har hög och stabil
lönsamhet samt bra tillväxtpotential,
till en rimlig värdering

SVERIGE TEMA

● Svenska företag är världsledande på
många områden och har hög grad av
innovation
● Investerar i en mix av strukturella
digitala vinnare, kvalitetsbolag och
cykliska bolag med stor återhämt
ningspotential

☛ Läs mer om fonderna på
handelsbanken.se/fondtips

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som place
ras i en fond kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får till
baka hela det insatta kapitalet.
Fullständiga informationsbroschyrer med
fondbestämmelser och faktablad hittar du
under respektive fond i fondkurslistan på
handelsbanken.se/fonder
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Tre frågor till …
LARS HENRIKSSON OCH JAMES SPROULE, HANDELSBANKEN

James Sproule,
makroekonom

Lars Henriksson,
strateg

Lång och svår väg till handelsavtal

Hur är läget i brexit-förhandlingarna?

– Nyligen förklarade Storbritanniens
premiärminister Boris Johnson att landet
avser lämna förhandlingarna den 15 oktober om inget avtal är klart. I utträdesavtalets icke-bindande del står det att man ska
förhandla fram ett frihandelsavtal för varor
och ett generöst avtal för tjänster. Och i
början lät det lovande, men nu börjar tiden
bli knapp och parterna står långt ifrån
varandra. Dessutom har det brittiska parlamentet röstat igenom en lag som går
emot delar av utträdesavtalet gällande
Nordirland. Det skärpte tonläget ytterligare. EU ser inte med blida ögon på att
Storbritannien överväger att inte respektera redan ingångna avtal, vilket inte
underlättar förhandlingarna om ett nytt
handelsavtal.

Vad tvistar man om?

– Det är samma punkter som förblir
olösta, bland annat fisket. EU är beredda
att till viss del göra kompromisser som drar
ned på EU:s fångstkvoter, men EU vill ha
ett längre avtal. Storbritannien vill inte
släppa till för mycket av sina fiskevatten,
eftersom fisket är en så viktig näring för
Skottland och man är oroliga för att Skottland då skulle komma närmare att kräva
självständighet.
– En annan tvistefråga handlar om
konkurrensvillkoren för brittiska företag
gällande till exempel arbetsrätt, miljö
frågor och statliga subventioner. Framför
allt vänder sig Storbritannien mot
principen att EU ska bestämma vilka
regler som gäller för brittiska företag och
dessutom avgöra om de efterlevs, och att
det kan inkräkta på landets självständighet. Man är rädd för att europeiska företag
bedöms mer välvilligt än brittiska.
Vad händer nu?

– Även om det inte blir ett omfattande
handelsavtal stängs förmodligen inte
gränserna helt och hållet. Alternativet är
ett antal delavtal som reglerar de grund-

Boris
Johnson

Foto: Shutterstock

Efter alla turer som föregick
Storbritanniens formella utträde ur
EU har parterna förhandlat om ett
handelsavtal sen i februari. Men
chanserna till ett avtal har minskat
och mycket talar nu för att det inte
blir något. Så vad händer härnäst?

läggande frågorna så att nödvändig infrastruktur som flygtrafik och möjlighet att
genomföra betalningar mellan områdena
kan hållas igång. Även transporter av läkemedel och andra logistiskt viktiga varor
kommer man att försöka enas om.
Ytterligare delområden kan också tänkas,
men totalt sett kommer avtalen vara långt
ifrån den ursprungliga tanken om ett frihandelsavtal. n
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