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Pandemin har påskyndat behovet av nästa generations nätverksteknologi, 5G.  
Det kommer bli avstampet för en våg av investeringar i nya produkter och tjänster  

för konsumenter, industrin och samhället i stort.  

5G starten för nästa 
tekniksprång 



Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av 
Svenska Handelsbanken AB (publ), i 
fortsättningen kallad Handelsbanken. 
Handelsbanken står under Finansin-
spektionens tillsyn. De som arbetar 
med innehållet är inte analytiker och 
materialet är inte oberoende investe-
ringsanalys. Innehållet är uteslutande 
avsett för kunder i Sverige. Syftet är att 
ge en allmän information till Handels-
bankens kunder och utgör inte ett 
personligt investeringsråd eller en per-
sonlig rekommendation. Informatio-
nen ska inte ensamt utgöra underlag 
för investeringsbeslut. Kunder bör  
inhämta råd från sina rådgivare och 
basera sina investeringsbeslut utifrån 
egen erfarenhet. Informationen i 

materialet kan ändras och också 
avvika från de åsikter som uttrycks i 
oberoende investeringsanalyser från 
Handelsbanken. Informationen grun-
dar sig på allmänt tillgänglig informa-
tion och är hämtad från källor som 
bedöms som tillförlitliga, men riktighe-
ten kan inte garanteras och informa-
tionen kan vara ofullständig eller 
nedkortad. Ingen del av materialet får 
reproduceras eller distribueras till 
någon annan person utan att 
 Handelsbanken dessförinnan lämnat 
sitt skriftliga medgivande. Handels-
banken ansvarar inte för att materialet 
används på ett sätt som strider mot 
förbudet mot vidarebefordran eller 
offentliggörs i strid med bankens reg-
ler. Finansiellt instruments historiska 
avkastning är inte en garanti för fram-

tida avkastning. Värdet på finansiella 
instrument kan både öka och minska 
och det är inte säkert att du får tillbaka 
hela det investerade kapitalet.

Important notice – in English

This communication is a product of 
Svenska Handelsbanken AB (publ). It 
is not an independent or objective 
research report prepared by research 
analysts. This information is not direc-
ted to persons whose participation 
requires prospectuses, registration, or 
other measures beyond those taken 
by Handelsbanken. This information 
may not be distributed in any country, 
for instance the US, in which distribu-
tion requires such measures or con-
travenes the laws of such country.
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D
et har blivit dags att säga adjö till 2020 – ett 
omtumlande år där det mesta har handlat om 
coronaviruset och dess följdverkningar. 
Pandemin har påverkat alla och kommer för 

en del av oss också att lämna djupa och bestående spår. 
Den har även satt stora avtryck i världsekonomin som 
tidigare under året drabbades av ett fall som man 
knappt trodde var möjligt så snabbt.

Trots allt talar det mesta för att 2020 kommer att 
kunna läggas till handlingarna som ännu ett år med 
stigande börskurser. Det kan förefalla paradoxalt men 
ska ses i ljuset av marknadens fasta tro att det runt 
hörnet väntar en snabb och kraftfull återhämtning för 
ekonomin samtidigt som det framstår som allt mer 
troligt att vi kommer att ha mycket låga marknads-
räntor under en lång tid framåt.

2020 har också varit ett år då begreppet social 
distansering har varit frekvent förekommande trots 
att väl alla egentligen med detta har menat fysisk 
distansering. Våra behov av mänskliga relationer har 
inte förändrats men däremot våra sätt att umgås med 
varandra. I de beteendemässiga omställningar som vi 
har gjort har tekniken spelat en viktig roll. Och det lär 
den fortsätta göra de närmaste åren i takt med att  
nästa generations mobilnät, 5G, kommer att rullas ut 
runt om i världen. I en artikel på sidorna 4-7 berättar 
två av våra fondförvaltare  mer om några av de möjlig-
heter som 5G-tekniken kan medföra.

Missa inte heller månadens intervju som denna 
gång är med Swecos vd, som berättar om ett händelse-
rikt år som inte alls blev som hon  befarade i våras.

Trevlig läsning!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Krönika över  
ett exceptionellt år
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Aktuellt

D E N S E NA STE MÅNAD E N S statistik 
har visat att den andra vågen av covid-
19 slagit hårt mot hushållens kon-
sumtion, vilket fått Handelsbankens 
ekonomer att nu räkna med en dub-
beldipp i den ekonomiska utveck-
lingen, med negativ tillväxt under 
vintern. 

Ni har justerat ner era prognoser 
för den svenska ekonomin ganska 
kraftigt. Varför då?

– Vi räknade tidigare med en min-
dre dramatisk uppgång i smittsprid-
ningen och en fortsatt ekonomisk 
återhämtning i fjärde kvartalet. Men 
statistik för november visar på ett tyd-
ligt bakslag också i ekonomin sedan 
smittan tagit ny fart och fler restriktio-
ner införts. Vi rör oss ute mindre, så 
restauranger och många andra 
tjänste näringar blir lidande. Totalt sett 
kommer hushållens  konsumtion att 

falla, vilket talar för ännu en period av 
 negativ ekonomisk tillväxt, säger 
makroekonom Johan Löf.

SAMTI D I GT S E R HAN att bakslaget 
kan bli kortvarigt. 

– Det handlar framförallt om 
negativ tillväxt under de sista måna-
derna  i år och i början av 2021. De 
negativa effekterna har som sagt hit-
tills varit koncentrerade till delar av 
tjänstebranscherna, som hotell-, res-
taurang- och resebranschen. Redan 
framåt våren räknar vi med att de 
positiva vaccinnyheterna gör att osä-
kerheten skingras och att ekonomin 
tar ny fart. Mot slutet av 2021 kan 
BNP vara tillbaka i linje med vår tidi-
gare prognos om en relativt snabb 
återhämtning i svensk ekonomi, 
säger Johan Löf.

 
Finns det några risker?

– Ja, och möjligheter. Med ett mer 
utdraget förlopp och frivillig social 
distansering som pågår längre kan 
det dåliga läget för tjänsteföre tagen 
smitta av sig på industrin, då man 
avvaktar med investeringar. Det kan 
leda till en självförstärkande nedåtgå-
ende lågkonjunkturspiral. Men om 
förtroendet bland företag och konsu-
menter istället stiger snabbare än 
väntat när vaccin eringen kommer 
igång, kan det bli högre fart på inves-
teringar, konsumtion och arbets-
marknaden. n

Pandemins andra våg har blivit allvarligare än väntat. 
Hushållen håller hårt i plånboken och nu väntas den 
svenska ekonomin backa i vinter. 

Nyheter
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Så blir skatten på ISK 
Skatten på sparande i 
Investeringssparkonto och 
kapitalförsäkring blir 0,375 
procent 2021. Det är den lägsta 
möjliga skatten, och samma 
nivå som för inkomståret 2020. 
Detta innebär att den årliga 
förväntade avkastningen på en 
placering bör vara högre än 
1,25 procent efter avgifter för 
att det schablonbeskattade 
sparandet ska löna sig.

HÅLLBARHET

Fonderna ansluter till 
globalt initiativ 
Handelsbanken Fonder anslöt i 
december till det globala 
initiativet ”Net Zero Asset 
Managers”. Det är ett globalt 
partnerskap mellan hittills 30 
ledande globala kapitalförvalta-
re med tillsammans mer än 
9 000 miljarder dollar under 
förvaltning. Genom samarbetet 
vill kapitalförvaltarna gemen-
samt hitta lösningar för att nå 
hållbarhetsåtaganden. 

– Vi förbinder oss att genom 
de investeringar som görs i 
fonderna stödja målet om 
nollutsläpp av växthusgaser. 
Det går helt i linje med våra 
ambitioner 
inom 
klimatom-
rådet och 
med de 
hållbar-
hetsmål vi 
arbetat 
fram. Men 
även om 
vi har 
kommit en god bit på väg 
måste vi vässa våra metoder 
och verktyg ännu mer. En 
viktig del är att en tydlig 
kvantitativ målsättning för vårt 
förvaltade kapital ska finnas på 
plats senast i november 2021, 
säger Magdalena Wahlqvist 
Alveskog, vd på 
Handelsbanken Fonder. 

Johan Löf

Magdalena  
Wahlqvist Alveskog

EKONOMIN HÄMTAR IGEN FÖRLORAD MARK UNDER 2021 
BNP och hushållens konsumtion 

Sveriges ekonomi krymper i vinter
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Källa: Macrobond, SCB och Handelsbanken

Nuvarande prognos

Föregående prognos

Andra vågen av covid-19 levererar ett 
nytt slag mot redan pressade tjänste-
sektorer som restaurangbranschen.



VINJETT / undervinjett

TE KN I KB R AN S C H E N HAR länge 

 pratat om nästa generations mobil-
nät. För andra sågs den femte gene-
rationen, 5G, fortfarande för bara ett 
par år sedan som en framtidsutopi, 
som kanske kunde göra det möjligt 
med självkörande bilar och artifi-

ciell intelligens. Men den nya 
tekniken drivs nu snarare av 

en ökad efterfrågan på 
snabbhet och kapacitet.

Med pandemin har 
möjligheten att kunna 

koppla upp sig på distans 
blivit en nödvändighet, och 

5G behövs för att det är det 
mest kostnadseffektiva sättet 

att erbjuda datakapacitet. Fler 
molnbaserade tjänster och 

ökad e-handel ställer högre 
krav på datakapacitet och 
det ger en bra grogrund för 
att 5G ska bli verklighet i stor 

skala.
Under hösten har nya 

5G-telefoner lanserats från 
många tillverkare, bland annat 

Apple. Vi utlovas bättre täckning, 
färre avbrott, snabbare mobilt bred-

I fokus

band och högre kapacitet så att fler 
kan vara uppkopplade samtidigt. 
Dataöverföringen ska bli mer än tio 
gånger snabbare än i 4G-nätet, men 
med lägre energiåtgång. Ett bolag 
som gynnas i denna första fas av 5G 
är den ledande chiptillverkaren 
Qualcomm, vars produkter ligger i 
framkant och finns i de flesta nya 
mobiler, oavsett märke.

AT T 5G K AN bli så mycket snabbare 
än dagens 4G-nät kan bland annat 
förklaras av att tekniken kan 
utnyttja ett mycket större omfång av 
frekvenser för att skicka mobilsigna-
ler. Lägre frekvenser ger bättre räck-
vidd, medan högre frekvenser ger 
mer kapacitet för data, men kortare 
räckvidd. Samtidigt kräver 
mobildata som sänds på höga frek-
venser fler basstationer på kortare 
avstånd från varandra.

Datakapaciteten och räckvidden 
påverkas alltså av vilken frekvens 
man nyttjar. Det gör 5G flexibelt då 
det går att erbjuda olika frekvenser 
på olika ställen, beroende på behov. 
Vid event på till exempel Friends 

Är 5G nyckeln till 
den uppkopplade 
världen?
TEKNOLOGI Pandemin har tydliggjort behovet av ett kostnads-
effektivt sätt att erbjuda större datakapacitet. Vad driver  
5G-utrullningen, och vilka investeringar kan vara 
 intressanta inom nästa generations nätverksteknologi?
Text Niklas Lundin och Pierre Mellström, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder

4

Niklas Lundin

Pierre Mellström
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Utrullningen av 5G går snabbare  
än väntat, framförallt i Kina och 
 Nordamerika.

GLOBAL MOBILDATATRAFIK  
(exabyte per månad)

Mängden mobildata beräknas växa med 40 procent per 
år och år 2030 kan det finnas 500 miljarder uppkopp-
lade enheter.

2015 2017 2019 2021 2023 2025
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5G

4G

1 exabyte = 1 miljard gigabyte

Källa: Ericsson

Källor: Ericsson och Cisco
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I FOKUS / Teknologi

Arena i Stockholm med 50 000 personer 
är det viktigast att många kan vara upp-
kopplade samtidigt, medan en högtek-
nologisk industrianläggning i stället 
kräver att överföring av stora datamäng-
der fungerar och att driftsstabiliteten är 
hög.

5G -TE KN I KE N BYG G E R PÅ en mängd av 
mindre sammankopplade nätverk där 
data hanteras så nära användaren som 
möjligt. Allt för att ge högre hastighet 
och framförallt minimal fördröjning. 
Det handlar alltså om att bygga en stor 
mängd energisnåla mindre radioceller 
nära varandra, och att rulla ut en massa 
fiber till dessa. Hur snabbt kan det gå?

Många beslutsfattare har insett vik-
ten av att ha en modern infrastruktur. 
Och det är politiker och myndigheter i 
olika länder som bestämmer om infra-
strukturinvesteringar och de avgör 
bland annat hur de så kallade spektrum-
tillstånden, tillstånd för radiotrafik i 
vissa frekvensband inom ett geografiskt 
område, delas ut.

Sydkorea leder utvecklingen och var 
först med att rulla ut 5G, Kina står näst 
på tur och USA vill inte vara sämre. För 
några av våra investeringar har utveck-
lingen redan satt avtryck i resultatet, som 
i amerikanska Qualcomms senaste 
kvartalsrapport. Och nätverksleverantö-
ren Ericsson är ett av de bolag som ligger 
bra till i detta första steg i 5G-utrull-

ningen. Det är få konkurrenter som har 
samma kapacitet och internationella 
räckvidd, särskilt som några av de 
största kinesiska konkurrenterna hålls 
utanför den amerikanska marknaden 
och andra ligger klart efter i tekniken.

I Sydkorea har konsumenterna där-
med redan nu tillgång till ett betydligt 
snabbare internet, vilket gett dem bättre 
möjlighet till mer avancerade mobilspel 
och att koppla ihop olika saker med 
varandra – det som kallas sakernas 
internet. Det är många som vill ha den 
senaste 5G-mobilen för att vara fram-
tidssäkrade.

På lite sikt kan telefonen bli mer lik en 
spelkonsol. Det finns betydligt fler 
mobilanvändare än de som äger en spel-
konsol, och streaming av spel i mobilen 
kommer därför att kunna växa snabbt. 
Gamingbolag som svenska Embracer, 
Stillfront och Paradox, franska Ubisoft 
och kinesiska Tencent har länge gett ett 
bra bidrag till avkastningen i våra fonder, 
inte minst under pandemin då allt fler 
konsumenter lockats till gaming. Med 
5G ser vi att speltemat kan fortsätta 
utvecklas starkt.

5G I N N E BÄR ET T kraftfullt mobilt bred-
band, som komplement till fast bred-
band, vilket gör att man når fler även på 
landsbygden. I dag saknar över en mil-
jard hem världen över bredband, men 
med 5G kommer de att kunna nås på ett 

kostnadseffektivt sätt då man slipper dra 
fiber i marken hela vägen till hemmen.

Ett bolag som gynnas av flera av de 
trender vi sett under pandemin – bland 
annat ökat spelande och en snabb över-
gång till molnbaserade tjänster – är 
 Nvidia, som tillverkar grafikkort och halv-
ledare. Högre krav på grafik i dataspel och 
allt större användning av virtuell dator-
teknik och artificiell intelligens väntas 
driva bolagets tillväxt under lång tid.

Med ökat användande av artificiell 
intelligens stiger antalet beräkningar 
som utförs mycket snabbt. Då krävs 
bland annat mindre och mer energief-
fektiva transistorer. Ett av flera intres-
santa bolag inom det området är hol-
ländska ASM International, som 
tillverkar maskiner med precision på 
atomnivå. På så sätt kan halvledarbola-
gen göra mindre och effektivare transist-
orer som hanterar fler beräkningar per 
energienhet.

ET T AN NAT FÖ R ETAG på samma tema är 
franska Soitec. De tillverkar olika ener-
gieffektiva material, som bland annat 
finns i alla smarta mobiler. Och framö-
ver kommer de att behövas för en mängd 
olika användningsområden, i 5G-bas-
stationer, elbilar och datorer, när andelen 
molntjänster ökar.

När 5G-nätet väl är utbyggt blir det 
möjligt att skapa fler mer avancerade 
applikationer. Tekniken möjliggör den 

Höga frekvenser och minimal fördröjning möjliggör  
utveckling av helt nya nätverksberoende produkter och 
 tjänster som självkörande bussar, på bilden till höger, eller  
fjärrstyrd robotkirurgi, som på bilden ovan.  
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första generationens mobilnät där IT 
och telekom kopplas ihop. Den mjukva-
rubaserade 5G-teknologin är mer flexi-
bel och lättare att programmera än 4G, 
vilket är en förutsättning för kommande 
innovationer.

Efterfrågan på nya applikationer 
kommer att driva på utvecklingen mot 
mer molnbaserad lagring och tjänster, 
vilket ställer högre krav på nätets kapaci-
tet. Samtidigt blir lagringskapaciteten på 
hårdvaran, det vill säga på datorn eller i 
mobilen, mindre viktig. Med 5G kan 
tusentals prylar med 
fler sensorer vara 
uppkopplade och 
användas utan 
större risk för att 
kapaciteten inte 
räcker till. Men det 
kräver ett mer drift-
säkert nät, en förut-
sättning för fler 
användningsområden som kräver konti-
nuerlig uppkoppling i realtid.

Investeringscykeln kommer att vara 
lång och på lite sikt kommer miljarder 
saker att kopplas upp, inte minst genom 
automation i fabriker. 5G möjliggör till 
exempel att två robotar i en fabrik kan 
styras med precision på distans och sam-
arbeta utan att vara hopkopplade med 
kablar. För företagen innebär det bland 
annat flexibilitet, kostnadsbesparingar, 
lägre kapitalinvesteringar samt högre 

kapacitet. Med stabilare nät som har 
minimalt med avbrott går det till exem-
pel att upptäcka fel i produktionsproces-
sen i realtid och åtgärda dem på en gång, 
vilket höjer produktkvaliteten och gör 
att kostsamma driftstopp kan undvikas.

E N AV D E stora skillnaderna mot 4G är 
att mängden data man kan trycka ut i 
basstationerna är mycket större och att 
det kommer att finnas fler radioceller 
närmare slutkunden. Men det kanske 
mest intressanta med teknologin är att 

den gör det möj-
ligt att erbjuda 
olika prestanda 
för olika syften 
och att avdela 
nätverket till 
särskilda ända-
mål, till exempel 
till ett särskilt nät 
för polisen. 

Inom den offentliga sektorn kommer 
man till exempel att kunna använda 
drönare i större utsträckning. Rädd-
ningstjänsten kan då lättare lokalisera 
närmaste vattentäkt vid skogsbrand, 
man skulle kunna leverera hjärtstartare 
med drönare till ambulanspersonal och 
så vidare. 5G stöder dessutom nästa 
generations användarapplikationer som 
AR (förstärkt verklighet genom datorge-
nererade sinnesintryck). Operationer 
med hjälp av AR-teknik och att fjärr-

styra byggen digitalt, något som kändes 
futuristiskt för några år sedan, kommer 
allt närmare. Dessutom kommer det att 
komma massor av nya tjänster som vi 
inte kan förutsäga i dag.

Vi ser även digitaliseringen som en 
del av lösningen på den globala klimat-
utmaningen. Smartare logistik, smar-
tare byggnader, automatisering av jord-
bruk och tillverkningsprocesser samt 
energieffektivisering är några av de 
områden där digitalisering kan bidra.

5G ÄR E N evolution som går snabbare än 
väntat, framför allt i Nordamerika och 
Asien. Tillsammans med utvecklingen 
av molntjänster blir det en plattform för 
ytterligare digitalisering av industrier 
och processer. Det kommer att investe-
ras miljarder dollar i att hitta nya 
användningsområden både inom indu-
strin och i samhället i stort. Och stora 
möjligheter kommer att skapas även för 
mindre bolag, både de som finns i dag 
och för nya, innovativa företag. n

Källor: Bernstein Analysis, Cisco, Ericsson 
och Goldman Sachs

De bolag som nämns i texten finns som 
innehav i Handelsbankens fonder. För att 
få en god riskspridning placerar fonderna 
i många olika aktier. Exemplen ska ses 
som allmän information för att illustrera 
hur förvaltarna väljer aktier till fonderna.

Artikeln har tidigare publicerats i vårt 
 Private Banking-magasin Conversations.

”När 5G-nätet väl är 
utbyggt blir det 

möjligt att skapa 
fler mer avance-

rade applikationer.”

1G
• Enkel teknik 
• Bastjänster 
• Icke-kompatibelt 
• Analogt system

2G
•  Avancerad teknik/

roaming 
•  Flertal tjänster  

(inkl data) 
•  Går mot global 

 lösning 
• Digitalt system 

3G
•  Kontinuerlig, hög-

kvalitativ roaming 
•  Tjänstebaserade 

koncept/modeller 
•  Global radio-

täckning 
• Global lösning 
• Hög datahastighet 

5G
•  Mobilt bredband 
•  Minimal 

 fördröjning 
•  Stöder miljarder 

uppkopplade 
anknytningar/
enheter

4G
•  IP-baserad  

mobilitet 
•  Mycket hög data-

hastighet 
•  Komplett telekom/

datakonvergens 

Källa: Bernstein Analysis

VARJE G-GENERATION HAR SKAPAT NYA DIGITALA VINNARE
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FRAMTIDSSPANING

Smittspridningen är snabbare 
än väntat i många länder, och 
fler restriktioner har införts. 
Hur påverkar det er syn på 
världsekonomin?

– Det ser ut att bli en dubbel-
dipp i tillväxten på många håll. 
Samtidigt kommer vaccineringen 
igång snabbare och kan vara 
mer effektiv än vi tidigare trott. 
Slutsatsen blir ett djupare fall i 
tillväxten på kort sikt men också 
en snabbare återhämtning. 

Hur påverkar brexit-förhand-
lingarna och senatsvalet i 
 Georgia efter årsskiftet?

– Båda händelserna är viktiga. 
Förutsättningarna kring brexit 
ändras nästan från dag till dag 
just nu och det är fortfarande 

svårt att veta hur det slutar. 
Den största risken om det inte 
blir något avtal är att förtroen-
det hos företagen framförallt i 
 Storbritannien går ner och leder 
till att de avvaktar med investe-
ringar. 

– Även senatsvalet i Georgia 
är viktigt. Det avgör maktfördel-
ningen i senaten och tillträdande 
president Bidens möjligheter 
att driva igenom sin politik. Om 
de två senatorsplatserna går 
till Demokraterna kan ett större 
stimulanspaket beslutas vilket 
skulle vara bra för tillväxten på 
kort sikt. Men det kan också leda 
till att en företagsskattehöjning 
drivs igenom, i alla fall på lite sikt, 
vilket skulle kunna hämma både 
ekonomin och börsen.  

Hur ser ni på räntor och valuta 
nästa år?

– Vi räknar med fortsatt låga 
räntor, även om amerikanska 
långräntor gått upp något den 
senaste tiden. Centralbanker 
och politiker väntas fortsätta 
med stödpaket och stimulanser. 
Vi räknar också med en relativt 
stabil svensk krona mot både 
den amerikanska dollarn och 
euron. 

Möjligheter och risker 2021?
– Om optimismen tar fäste 

snabbt när ett vaccin är på plats 
och företagen åter blir villiga att 
investera och återanställa kan vi 
få se en snabbare återhämtning. 
Bland riskerna finns, förutom 
bakslag kring vaccineringar, att 

det finns ekonomiska obalanser 
i botten som dyker upp när 
 stimulanser börjar dras tillbaka. 
Då finns en risk att återhämt-
ningen tar längre tid.  

Den viktigaste lärdomen  
av 2020?

– Det är för tidigt att säga. 
 Lärdomen från finanskrisen 
2008 var att stimulanser ska 
sättas in direkt. Den snabba 
finans- och penningpolitiska 
responsen denna gång har 
definitivt mildrat hur djupa 
 ekonomiska spår pandemin 
satt. Men först när vi vet hur 
den skulduppbyggnad som 
skett kommer att hanteras kan 
man dra slutsatser inför fram-
tiden.  

Så blir 2021 efter 
ett dramatiskt år
2020 har varit minst sagt omtumlande, våra dagliga liv har förändrats, företag har fått ekonomiska problem 
och många har förlorat sina jobb. På börserna har det varit det mest dramatiska året sedan finanskrisen 2008, 
men efter ett kraftigt fall i februari-mars har aktiemarknaderna återhämtat sig och står nu på ett rejält plus.  
Vi har frågat tre av Handelsbankens experter vad de lärt sig av 2020 och hur de tänker inför2021.

Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

”DJUPARE FALL I TILLVÄXTEN PÅ KORT SIKT MEN EN SNABBARE ÅTERHÄMTNING”
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DRAMATISK SEKTORUTVECKLING 2020   
Globala aktiemarknader, sektorer, i SEK* 

STOCKHOLMSBÖRSEN SLÅR ANDRA MARKNADER 2020    
Avkastning, i SEK* 

Källa: Macrobond Källa: Macrobond
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Vad är den viktigaste  lärdomen 
av 2020?

– Hur viktigt det är att hålla 
fast vid sitt långsiktiga sparande. 
Många placerare sålde aktier 
och aktiefonder när oron för 
pandemin var som störst, och 
en del även vid amerikanska 
valet. Det är först nu, när börsen 
är upp nästan 15 procent i år, 
som sparandet i aktiefonder 
återhämtat sig efter tidigare 
uttag. De som har månadssparat 
i aktiefonder har fått en ännu 
högre avkastning, eftersom de 
fick fler fondandelar till ett lägre 
pris när börsen gick ner. Man 
kan faktiskt säga att den som 
månadssparar sparar pengar när 

det går ner och tjänar pengar 
när det går upp.

Vad har du för förväntningar 
inför det kommande året? 

– Det finns goda chanser till 
att aktiemarknaderna fortsätter 
att stiga. Läget i ekonomin stabili-
seras med fortsatt stora stimulan-
ser från centralbankerna och nya 
stödpaket från den amerikanska 
kongressen. Vaccineringen gör 
att risken för nya utbrott faller 
successivt. Många företag har 
ovanligt stora kassor, vilket talar 
för större utdelningar, återköp av 
aktier, förvärv och investeringar 
2021. Hushållens sparande är 
också rekordhögt, vilket kan 

ge en konsumtionsboom när 
oron minskar. Den svaga dollarn 
gynnar världsekonomin och 
brukar bidra till kapitalflöden till 
andra länder. Marknaderna bör 
lugna ner sig och svängningarna 
minska, vilket också brukar ha en 
positiv effekt på börsen. 

Vilka risker och möjligheter 
ser du? 

– På kort sikt är brexit och 
senatsvalen i Georgia i USA 
risker för börsen. Vi ser också en 
del tecken på finansiell oro i Kina, 
där bolag som belånat sig 
 kraftigt under senare år fått 
 problem att betala tillbaka. På lite 
längre sikt är förmodligen den 

största risken för marknaderna 
att den amerikanska central-
banken börjar tala om åtstram-
ning och att inflationen börjar 
stiga. Samtidigt finns det utrym-
me för företagens försäljning 
och vinster att överraska positivt 
om tillväxten återhämtar sig 
snabbt. Detta skulle också göra 
att börsen ser mindre dyr ut. Det 
är dessutom möjligt att flödena 
till aktiemarknaden kommer att 
överraska även optimisterna. 
Dragkampen mellan tillväxt- och 
mer cykliska och lägre värdera-
de bolag kommer att fortsätta 
under nästa år, och det gäller att 
inte satsa allt på den ena eller 
andra typen av bolag.

Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

”SATSA INTE ALLT PÅ DEN ENA ELLER ANDRA TYPEN AV BOLAG”

Hur ser du på börsåret 2020? 
– Svårast har varit de stora 

svängningarna. Efter ett kraftigt 
brett börsfall i mars blev bland 
 annat e-handel, fixa hemma- bolag 
och gamingbolag börs vinnare. 
Men det har ändrats den senaste 
månaden sedan marknaden har 
börjat se fram mot livet med ett 
vaccin. Överlag har  investerarna 
fokuserat på  bolag med vinnande 
affärs koncept och inte fäst så stor 
vikt vid aktie värdering. Bolag som 
lyckats hålla uppe vinsterna har 
fått bra betalt, ibland lite för bra. 
Det kan bli spännande att se hur 
marknaden hanterar de aktierna 
när vi kommit en bit in i nästa år.

Hur tänker ni i fonderna?
– Vi tittar en del på skillnader 

i värdering och försöker skilja 
agnarna från vetet. Även om vinst-
förväntningarna justerats upp för 
bolag som gått bra så har aktie-
kursen i vissa fall rusat mångfalt 

mer. Andra bolag har även lyckats 
öka intjäningen i motsvarande takt 
och då kan värderingen kännas 
rimlig. Man måste alltså fråga sig 
om tillväxten är permanent eller 
tillfällig. Om försäljningen går tillba-
ka till tidigare nivåer igen när livet 
blir mer normalt kan premievärde-
ringen på aktien försvinna. Så det 
gäller att utvärdera bolag för bolag 
och välja de som har en affärsmo-
dell som kan ge hållbara vinster 
framöver.

Coronavinnare eller cykliska 
aktier, vilka bolag tror du mest 
på inför 2021?

– Både och. En del duktiga 
bolag i den nya digitala ekonomin 
kan fortsätta att växa och visa 
hög vinsttillväxt. Då väljer vi att 
behålla dem trots kraftiga kurs-
uppgångar, om förväntningarna 
på dem är rimliga och bolagen 
har en stor marknad att växa på. 
Samtidigt kommer det nog en 

trend under nästa år med något 
högre räntor och en vridning mot 
cykliska bolag. Vi tror också att 
investeringarna kommer att öka, 
till exempel inom elförsörjning, 
vilket gynnar verkstadsindustrin. 
Men det gäller även här att vara 
selektiv. Vår bedömning är att de 
stora värderingsskillnaderna mel-
lan tillväxtbolag och cykliska bolag 
kommer att gå ihop. 

Hur ser du på bankaktier och 
fastighetsaktier, två av de sek-
torer som gick svagast i år?

– Bankaktier tror vi kan gå bra 
nästa år. Bolagen kommer troligen 
att börja dela ut igen under våren 
och de som placerar i bankaktier 
är ofta ute efter just stabila utdel-
ningar. Fastighetsaktier är vi lite 
mer tveksamma till, eftersom det 
finns en osäkerhet kring kontors-
marknaden. Dessutom är stigande 
räntor negativt för fastighetsbo-
lagen.

Andra tankar nästa år? 
– En trend vi tittar lite på nu är 

hur råvarupriserna kan utvecklas. 
Marknaden har stort fokus på 
skiftet till elbilar. Elektrifiering kom-
mer stort vilket ökar efterfrågan 
på koppar och andra metaller, 
men det investeras alltför lite i 
gruvorna. Det finns en stor risk att 
metallpriserna stiger under 2021. 
Men det ger också möjligheter, 
till exempel för många nordiska 
verkstadsbolag som gynnas av 
investeringar i gruvor. 

Vilken är den viktigaste lärdo-
men av 2020?

– Att anpassa sig till vad som 
händer på marknaden och ny 
information i omvärlden. Det 
innebär också att vara beredd på 
att ändra sin syn på bolagen. Man 
måste vara aktiv, följa med och 
ta in hela bilden och då är det en 
fördel att ha kollegor som investe-
rar i flera olika regioner. 

Tore Marken, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder

”MAN MÅSTE FRÅGA SIG OM TILLVÄXTEN ÄR PERMANENT ELLER TILLFÄLLIG”
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SW EC O ÄR ET T konsultföretag inom 
samhällsbyggnad, sprunget ur arki-
tektkontoret FFNS. Det var dit Åsa 
Bergman kom som nyexaminerad 
civilingenjör. Hon har alltså varit 
med på en resa från 200 anställda till 
17 500, och sedan 2018 sitter hon i 
toppen av den pyramiden. 

Hon menar att hennes styrka är 
kombinationen av det hårda, som 
hennes yrke som ingenjör, och det 
mjuka, som hennes stora intresse för 
människor. Hon menar att Sweco 
inte är någonting utan sina högt 
specialiserade konsulter, varför 
debiteringsgraden är det viktigaste 
nyckeltalet. Det är genom att debite-
ringsgraden har upprätthållits och 
lönsamheten till och med steg under 
tredje kvartalet som man kan våga 
utropa Sweco till vinnare under  
pandemin. 

– Visst har vi märkt av en ned-
gång på den privata fastighetssidan. 
Den flygplatsnära hotellsektorn ser 
till exempel mörk ut, men de flesta 
andra har hållit i gång sina projekt. 
Och 50 procent av vår omsättning 
kommer från offentlig sektor, vilket 

är en styrka nu, säger hon. 
En annan styrka är Sweco- 

modellen, hur konsulterna arbetar. 
Nyckelorden är decentralisering, 
små arbetslag, närhet till kunden 
och att förstå kundens behov. En 
diversifierad uppdragsportfölj, både 
geografiskt och aktivitetsmässigt 
bidrar också. Projekten är jämnt 
fördelade på sektorerna fastighet, 
vatten, miljö och energi samt trans-
portinfrastruktur. 

Y T TE R LI G AR E ET T B I D R AG till 
lönsamheten är att Sweco låg 
långt framme med digitalise-
ringen redan före krisen. BIM, 
det vill säga digitala modeller av 
byggnadsverk i 3D, har använts 
länge. Att plötsligt hålla möten 
över Teams var ingen stor för-
ändring. Tvärtom kunde kon-
sulterna utnyttja tiden ännu 
bättre när de slapp åka in till 
kontoret. 

Men när krisen slog till i mars 
drabbades Åsa Bergman av akut 
stress precis som många andra. 
Företaget finns i 14 europeiska 

Intervju

ÅSA BERGMAN
Vd Sweco.

bakgrund:  53 år. Långvägare 
inom Sweco. Ursprungligen 
från Vetlanda. 

utbildning: Civilingenjör från 
KTH.

familj och fritid: Dotter 21, 
son 17. Träning och resor. 
 Längtar efter att få träffa med-
arbetarna på alla Swecos 
 kontor i Europa.  

”Jag ångrar att  
jag inte skrev  
dagbok i våras”
Sweco har klarat sig oväntat bra i covid-19-pandemin 
 – hittills i alla fall. Här förklarar vd Åsa Bergman varför. 
Och vad hon ångrar mest.  
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

Swecos vd Åsa Bergman: 
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 länder, så situationen såg inte likadan ut 
i hela koncernen. 

– Vi centraliserade tillfälligt verk-
samheten, aktiverade kristeam och 
stoppade icke-prioriterade investe-
ringar. I vissa länder tvingades vi permit-
tera personal, men totalt sett har vi ändå 
vuxit med 500 personer under pande-
min, säger Åsa Bergman. 

Hon är nöjd med resultatet, men 
ångrar ändå en sak: 

– Jag borde ha skrivit dagbok, anteck-
nat vad som hände och vilka reflektioner 
jag hade. Det hade nog varit lärorikt, inte 
minst för att vi hade så fel i våra scena-
rier. Vi trodde att covid-19-pandemin 
skulle påverka oss mycket mer. 

Hur blir det framöver? Än har Åsa 
Bergman inte vänt blicken mot framti-
den, hon befinner sig fortfarande mitt i 
krisen. Det finns exempelvis inga planer 
på att radikalt ändra arbetssätt eller 

minska kontorsytan trots att distansar-
betet har fungerat bra för Sweco. 

– Jag tror att människor vill tillhöra 
en grupp. När man träffas fysiskt moti-
verar man varandra och skapar innova-
tion och kreativitet. Jag ser helst att vi 
kommer tillbaka till kontoren och 
använder distansarbete när det passar. 
Eftersom vi jobbar med samhällsbygg-
nadsprojekt måste vi ha en mix av kom-
petens som behöver mötas fysiskt. 
Lärande sker genom att erfarna medar-
betare leder de yngre, då fungerar inte 
bokade digitala möten. Dessutom krävs 
det mycket av ledarskapet för att upp-
rätthålla lojalitet mot verksamheten och 
mot kunderna i distansarbetet. 

SW EC O S TI LLVÄ XT S KE R både organiskt 
och genom förvärv. De senare har 
genom åren varit många och betraktas 
som lyckade, så till vida att inköpta före-
tag har integrerats väl. Det är förkla-
ringen till att koncernen har samma 
goda resultat i nästan alla länder. Men 
Tyskland sackar efter. Vad är planen?

– Det är en prioriterad marknad för 
oss. De senaste månaderna har vi identi-
fierat specifika problem i Tyskland och 
nu gör vi en fullständig genomgång av 
portföljen. Vi har också gjort en viktig 
ledarskapsförändring. Potentialen är 

stor, marknaden är mycket fragmenterad 
vilket innebär stora möjligheter att växa. 
Vi kommer absolut att leta efter bolag att 
köpa i Tyskland. 

SW EC O HAR E N väloljad förvärvsplan där 
en av grundpelarna är att vara en attrak-
tiv arbetsgivare som kan erbjuda arkitek-
ter och ingenjörer en spännande och 
utvecklande arbetsplats. Det är viktigt i 
största allmänhet, men inte minst för de 
förvärvade bolagen, som nästan alltid är 
entreprenörsdrivna. 

– Innan förvärvet lägger vi mycket 
kraft på att förstå bolaget och då skapar vi 
en relation med ägarna. Det gäller att 
förstå varför ett bolag säljs, vad det har 
för kultur och tjänsteinnehåll och hur 
det kan fortsätta växa. Det är lätt att miss-
lyckas med integration – vi förvärvar ju 
kompetens som kan gå ut genom dörren. 
Sedan slutet av 90-talet har vi köpt 130 
bolag och varje gång lärt oss nya saker, 
varje case är unikt. 

Genomförandet av Sweco-modellen 
gör att Åsa Bergman inte oroar sig för 
brexit. 

– Vi är väldigt lokala även i Stor-
britannien där vi jobbar med kommuner. 
Men det är klart – om den allmänna 
 konjunkturen sjunker kraftigt i landet 
kommer även vi att drabbas.

Åsa Bergman talar om tre megatren-
der, urbaniseringen, klimatförändring-
arna och digitaliseringen. Allt kräver 
infrastruktursatsningar där Sweco kan 
bidra. Hur tror hon att exempelvis 
Stockholm ser ut om tio år?

– Vi kommer att åka kollektivt, cykla 
och gå mer. Jag ser självkörande bilar 
som vi kallar på genom en app. Fossil-
fritt, så klart. Jag tror på delningseko-
nomi och cirkulär ekonomi. Och så 
hoppas jag att vi bevarar grönområden 
och värnar om ytor i markplan för att 
man ska kunna leva och bo säkert i sin 
närmiljö. Health safety är ett område vi 
har fått upp ögonen för. n

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

INTERVJU / Åsa Bergman
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SWECO
 2019 2018

Omsättning, Mkr 20 629 18 735

EBITA, Mkr 1 869 1 629

Vinst per aktie, kr 11,85 10,59

Utdelning per aktie, kr  3,10 + 3,10 5,50

  Källa: Sweco
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Valuta /  SÅ FUNKAR DET

Under året har kronan stärkts vilket 
bidragit till en lägre avkastning på 
utländska tillgångar för svenska pla-
cerare. Ska en svensk fond sparare 
undvika att placera utanför Sverige?

– Nej, men man ska vara medveten 
om att aktiefonder även har en valuta-
kursrisk och att en kraftig valuta-

rörelse snabbt kan påverka avkast-
ningen på en placering.  

Vad har påverkat kronans 
värde?

– Kronan har framförallt gyn-
nats av minskade ränteskillnader och 

en förbättrad riskaptit bland investerare, 
men även mer positiva tillväxtutsikter i 
 Sverige än euroområdet har bidragit. 

Vad händer med fondvärdet om kro-
nan stärks?

– När en svensk sparare köper en 
fond som placerar utanför Sverige är 
avkastningen både beroende av utveck-
lingen i aktiekurserna och i den lokala 

med nästan 15 procent i år, men en svensk 
sparare har bara fått drygt 3 procent i 
avkastning eftersom dollarn försvagats 
mot kronan.

Hur kan man då tänka när man vill 
investera på aktiemarknader utanför 
Sverige?

– Först bör man resonera kring vil-
ken aktiemarknad man vill placera i. 
Tror man till exempel att Brasilien och 
aktiemarknaden där ska utvecklas posi-
tivt, då kan det vara en intressant mark-
nad. Sedan är valutan det andra steget. 
En ekonomi och en börs som går starkt 
leder ofta till en stärkt valuta. Det kan 
vara stökigt politiskt eller finnas andra 
problem som gör att det blir stora sväng-
ningar och att valutan kan tappa snabbt i 
värde, men det kan även gå fort åt andra 
hållet. n 

valutan. Om den utländska valutan 
stärks blir avkastningen högre, räknat i 
svenska kronor. Faller i stället valutan i 
värde mot kronan blir avkastningen 
lägre.

Kan du ge ett exempel?
– Det har varit tydligt för placeringar i 

Brasilien i år. Den brasilianska börsen har 
gått plus minus noll i år, men mätt i 
svenska kronor har den tappat  nästan 30 
procent. Det beror på att realen försvagats 
kraftigt i värde mot kronan. Ett annat 
exempel är den amerikanska  börsen. 
Frågar du en amerikan har börsen stigit 

Så påverkar valutan fonderna
Trots en global pandemi och en därpå följande djup recession är den svenska 
kronan en av de valutor som stärkts mest mot dollarn under året.  
Men för svenska placerare tynger den stärkta kronan avkastningen på 
 utländska placeringar. Placeringsexpert Kaj Kärki förklarar hur det fungerar.  

Kaj Kärki

För svenska placerare som investerat i 
Brasilien har valutan haft en avgörande 
betydelse för avkastningen i år.  

BRASILIENS BÖRS SVAGARE RÄKNAT I KRONOR  
Brasiliens Bovespa Index 2020, i BRL och SEK*

Källa: Macrobond
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…MEN DET HAR INTE ALLTID VARIT SÅ    
År 1991–2010, USD

AKTIEKOLLEN / Investeringsstilar

Trendskifte på börsen?
Bakom den senaste tidens stadiga börsuppgång döljer sig  
dramatiska  underliggande rörelser. Är tiden inne för ett trendskifte  
vad gäller vilka investeringsstilar som går bäst? 
Text: Peter Engstedt, aktiestrateg, Handelsbanken

U N D E R D E S E NA STE veckorna har ökad 
optimism i spåren av positiva vaccin-

nyheter drivit börsen högre.  Tittar 
vi djupare in i den underlig-

gande börsutvecklingen har 
dramatiken varit än större, då 
trender som har gällt under en 

längre tid brutits och sektorer 
som tidigare haft det tufft tagit 
revansch – åtminstone tillfälligt. 

Uppgången har främst drivits av cykliska 
aktier och aktier som pressats av 
covid-19-pandemin, medan teknik- och 
hälsovårdsaktier som tidigare gått starkt 
inte hängt med. 

När vi delar upp börsen i kategorier 
brukar vi ofta tala om olika branscher, 
men minst lika intressant är att titta på 
olika investeringsstilar. Enkelt uttryckt 
kan olika stilar hjälpa placerare att välja 
investeringar baserat på kriterier som 
riskpreferens, värdering, tillväxt, storlek, 
eller direktavkastning. 

Den mest klassiska skiljelinjen är den 
mellan värde- och tillväxtinvesteringar. 
Precis som det låter är värdeaktier bolag 

med låga värderingsmultiplar, medan 
tillväxtaktier är bolag som förväntas öka 
försäljning och vinst i snabb takt. Den 
förstnämnda kategorin brukar för-
knippas med bolag inom bank, industri, 
 råvaror och konsumentvaror, medan 
teknologi, media och bioteknik ses som 
tillväxtbranscher. Under lång tid var 
strategin att köpa stabila billiga bolag 
mer framgångsrik än att köpa förväntade 
snabbväxare. Under det senaste decen-
niet, och i synnerhet de senaste åren, har 
dock det omvända varit långt mer lycko-
samt. Faktum är att vi inte tidigare haft 
en lika lång period då en investeringsstil 
dominerat avkastningsmässigt på 
samma sätt. Det är särskilt tydligt i USA, 
med enorma värdeökningar för till 
exempel de så kallade FA ANG-bolagen 
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix och 
Alphabet (Google)). Tillväxtbolag har 
just nu en historiskt hög värdering och 
värderingsskillnaden mellan de två 
investeringsstilarna har bara varit så här 
stor en gång tidigare i modern tid, vid 
millennieskiftet. 

ALLMÄNT B R U K AR SÄG A S att tillväxt-
aktier går bättre i tider av låg inflation 
och låga räntor, medan värdeaktier 
utvecklas bättre när inflation och räntor 
är på väg upp. Ett skäl till det är att till-
växtbolagens vinster, som ligger längre 
fram i tiden, kan diskonteras med en låg 
ränta och därmed värderas högre. 
Värde aktier brukar även gå sämre i tider 
av recession eftersom dessa anses vara 
mer exponerade mot konjunkturen. De 
utvecklas istället ofta starkt i början och 
mitten av konjunktur uppgången. 
Mycket talar för att vi nu är i början av en 
återhämtning. I denna fas brukar företa-
gens försäljning och  vinster öka snabbt, 
samtidigt som  centralbankerna håller 
räntorna låga. De positiva vaccinnyhe-
terna i början av november förstärkte 
bilden av återhämtning, och drog igång 
en sektorrotation mot högre risk samt 
exponering mot branscher som haft det 
tufft ett tag. 

De motsatta investeringsstilarna 
 tillväxt – värde brukar alltså vara mest i 
fokus, men det finns många fler, varav 
små – storbolag, hög – lågutdelare  och 
 contrarian (”gå mot strömmen”) – 
momentum (”trendföljande”) är några. 
FTSE Russell har flera överskådliga 
index över investeringsstilar på New 
York-börsen, där det senaste skiftet i 

Peter Engstedt

Russell 1000 Growth mäter utvecklingen för de bolag som har högre värdering av det egna kapitalet och högre förväntad tillväxt, av de 1000 största 
 amerikanska börsbolagen. Russell 1000 Value inkluderar bolag med lägre värdering av det egna kapitalet och lägre förväntad vinsttillväxt. 

Källa. Macrobond, FTSE Russell. Källa. Macrobond, FTSE Russell

TILLVÄXT HAR UTKLASSAT VÄRDE SENASTE DECENNIET…   
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investerarnas preferenser tydligt framgår 
(samma tendenser syns även på Stock-
holmsbörsen). I diagrammet ovan syns 
att indexet ”Value” föll med 13 procent 
från årets början till och med oktober, 
men därefter har stigit med 16 procent. 
”Growth” steg med 20 procent fram till 
och med oktober, och har avkastat mer 
blygsamma 8 procent sedan dess. 
 Småbolagen, som uppfattas ha relativt 
sett mer risk och tenderar att gå särskilt 
starkt i början av en återhämtning, föll 7 
procent fram till och med oktober, men 
har därefter klättrat hela 23 procent. 
 Faktum är att november var den bästa 
månaden någonsin för det amerikanska 
små bolagsindexet Russell 2000. 

 ÄR D ET DÅ ett trendbrott vi ser? Flera 
saker talar för att tillväxtaktier kan 
 fortsätta utvecklas väl, trots höga värde-
ringar.  Placerare borde attraheras av 
strukturell tillväxt i innovativa och 
ledande bolag även framöver. Samtidigt 
är det inte orimligt att räkna med en 
revansch för värdeaktier om den ekono-

miska  till växten tar fart och lång-
räntorna börjar ticka upp, i synnerhet 
som skillnaden i värdering just nu är 
mycket stor.  Defensiva aktier blir relativt 
sett mindre  lockande då konsumenter 
börjar återgå till gamla vanor efter pande-
min, samtidigt som sällanköpsvaror 
kommer i ropet inte minst då hushållens 
sparande är mycket högt. Samtidigt 
skulle högre räntor innebära att till-
växtaktier  missgynnas av tidigare 
nämnda dis konteringsskäl. 

Att försöka tajma marknadsskiften är 
oerhört svårt. Vi förespråkar risk-
spridning i de flesta sammanhang, och 
det gäller även här. Att ha en förståelse 
för olika investeringsstilar kan hjälpa dig 
med det. För en placerare med högre 
risktolerans och lång placeringshorisont 
kan det generellt sett passa med mer 
småbolag och tillväxtaktier (eller fon-
der) i portföljen. För en placerare med 
lägre risktolerans kan värdeinveste-
ringar och högutdelande aktier eller 
fonder utgöra en större andel av aktie-
delen i en portfölj. n

PLACERINGAR MED  
OLIKA INVESTERINGSSTILAR 
Handelsbanken erbjuder flera aktivt förvaltade 
fonder, börshandlade indexfonder och certifikat, där 
extra tonvikt läggs vid en eller några specifika 
investeringsstilar. 

• Fonderna Svenska Småbolag, Europa Småbolag 
och Amerika Småbolag Tema placerar i små och 
medelstora bolag på sina respektive marknader. 
XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF) är en 
börshandlad indexfond som följer utvecklingen för 
svenska småbolag.

• Den börshandlade indexfonden XACT Norden 
Högutdelande (UCITS ETF) och certifikatet Norden 
Högutdelande ger exponering mot nordiska bolag 
med hög utdelning och stabil kursutveckling. 

• Certifikaten Norden Momentum och Sverige 
Momentum följer aktier som befinner sig i en stark 
positiv trend.

• Certifikaten Norden Riskkontroll och Sverige 
Riskkontroll har en stabil risknivå. När 
kursrörligheten är hög minskar indexkopplingen till 
marknaden och vice versa.

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  
fond bestämmelser och faktablad hittar du under 
respektive fond i fondkurslistan på  
handelsbanken.se/fonder

SKIFTE I INVESTERINGSSTILAR     
Utveckling på USA-börsen jan–okt 2020 och 1 nov–15 dec. 
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AKTIEKOLLEN / Fokuslistan

FR AM STEG M E D VAC C I N mot covid-19 
har skänkt hopp till många och bidragit 
till kursuppgångar på börsen i sen tid. 
Sedan förra  uppdateringen av Fokus-
listan (den 10 november) har våra 

 sektorfavoriter haft en varierad 
utveckling. Bäst har det gått för kon-
traktsläkemedelsbolaget Recipharm, 
medan gamingbolaget G5 Enter-

tainment, som är ett av de nyare inne-
haven i listan,  haft en relativt svag 
utveckling. De aktier i Fokuslistan som 

gått bäst respektive sämst sedan förra 
uppdateringen framgår i tabellen nedan.

KU R S U P P G ÅN G E N I R EC I P HAR M innebar 
att vi bedömde att den fortsatta potentia-
len var begränsad varför aktien fick 
lämna Fokuslistan den 11 december. 
Bland annat hade våra förväntningar om 
att bolaget skulle få kontrakt på tillverk-
ning av covid-19- vaccin slagit in och gett 
bränsle åt aktiekursen. Därefter, den 14 
december, lade EQT ett bud på 220 
 kronor per aktie, vilket drivit upp kursen 
ytterligare. Vår nya favorit i sektorn 
 Hälsovård är istället Arjo.

VI H Ö J D E R E KO M M E N DATI O N E N på Arjo 
från Behåll till Köp i november, efter att 
bolaget på sin kapitalmarknadsdag upp-
daterat sin strategi och målsättningar för 
kommande år. En av de mest intressanta 
nyheterna var att bolaget skiftar fokus 
mot produkter med ökat teknikinnehåll, 
vilket innebär potential till avsevärt högre 
tillväxt och marginaler. 

Efter ett starkt bidrag får Recipharm lämna Fokuslistan för att ge plats åt  
Arjo där vi räknar med ett händelserikt 2021. För G5 Entertainment, som fått 
en motig start på listan ser vi goda skäl för en återhämtning framöver. 
Text  Lars Westberg, aktiestrateg, Handelsbanken.

Arjo ny favorit i Hälsovårdssektorn

 Lars Westberg

Arjo har levt upp till aktiemarkna-
dens förväntningar sedan börsintroduk-
tionen 2017 och vi bedömer att bolaget 
har goda möjligheter att nå sina nya mål-
sättningar, som bland annat innefattar 
en organisk tillväxt om 3-5 procent och 
en rörelsemarginal (före av- och ned-
skrivningar) runt 23 procent till 2023. 
Vi räknar med att Arjo kan uppvisa en 
vinsttillväxt om i genomsnitt 18 procent 
per år 2020-2023, betydligt högre än för 
jämförelsebolag. Detta till trots värderas 
aktien med betydande rabatt mot lik-
nande bolag.

Vidare väntar vi oss ett positivt 
nyhetsflöde kring aktien, inklusive en 
stabil rapport för det fjärde kvartalet, 
myndighetsgodkännanden, fyra för-
väntade produktlanseringar under 2021 
och förvärvsaktivitet inom mobilitets-
segmentet. Sammantaget finns det 
mycket att gilla i Arjo, varför aktien är 
vår nya sektorfavorit.

FÖ R R A MÅNAD E N S BY TE av sektorfavorit 
till G5 Entertainment har hittills inte 
varit någon succé, då aktien tappat nära 
7 procent i samband med den senaste 
tidens sektorrotation. Vi har dock gott 
hopp om att aktien kommer att vända 
upp igen, då bland annat rapporten för 
det fjärde kvartalet ser ut att kunna bli 
väldigt stark och att vi förväntar oss att 
ytterligare egenutvecklade spel lanseras 
inom kort. G5 Entertainment utvecklar 
mobilspel med betydande fokus på mål-
gruppen kvinnor över 35 år. Faktorer 
som hög lönsamhet, goda förvärvsmöj-
ligheter och lägre risk genom ökad diver-
sifiering, är grundbultar i vår positiva 
syn på aktien.

Fokuslistan presenteras löpande i 
vår Marknadsinformationstjänst och i 
nyhetsbrevet Börsnytt. Utöver själva 
 listan ingår som vanligt uppdaterade 
nyckeltal, bolagsbeskrivningar samt vår 
syn i korthet för respektive bolag, där 
det framgår varför aktien är en sektor-
favorit. n

Bäst utveckling* Sämst utveckling*

Recipharm +20%** G5 Entertainment -7%

Lundin Energy +13% Sweco -5%

Stora Enso +13% Sampo -4%

 *2020-11-10 tom 2020-12-15

** Fram till byte av sektorfavorit 2020-12-11, därefter har Recipharm stigit 
ytterligare drygt 20 proc’ent.
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PENSION

I G E N O M S N IT T HAR en pensionssparare 
fått 7 671 kronor insatt i premiepension 
nu i december, och som mest var insätt-

ningen 12 189 kronor. Pengarna place-
rades i de fonder och med den för-

delning som spararna senast valt. 
Hur mycket sätts in och i vilka 
fonder? För dem som inte gjort ett 

eget val för sin premiepension pla-
ceras pengarna i AP7Såfa (Statens 
årskullsförvaltningsalternativ).

Insättningen redovisas i det orange 
kuvertet som skickas ut under första kvar-
talet varje år till de som har tjänat in 
 allmän pension. Där står det också hur 
stort pensionskapitalet är och hur premie-
pensionen är placerad. Man kan också 
när som helst ta del av informationen på 
webben genom att logga in på pensions-
myndigheten med exempelvis BankID.

M E N P R E M I E PE N S I O N E N handlar om 
mer än så. Det totala marknadsvärdet 
inom premiepensionen var den 30 
november i år omkring 1 518 miljarder 
kronor. En pensionssparare som ännu ej 
gått i pension har i genomsnitt omkring 
200 000 kronor placerat i fonder inom 
premiepensionen, och de som varit med 
sedan PPM startade har betydligt mer 
än så. Men få är aktiva när det gäller 
fondvalen. Mindre än 4 procent av 
 spararna gjorde ett fondbyte under förra 

året och 43 procent av  kapitalet inom 
premiepensionssystemet är placerat i 
AP7Såfa.

VI LKE N AVK A STN I N G HAR premiepen-
sionen gett? Den genomsnittliga avkast-
ningen på fondtorget i premiepensionen 
har varit 7,6 procent per år. I det orange 
kuvertet kan spararen se sin avkastning. 
När det gäller pensionen, som oftast är 
ett långsiktigt sparande, är det viktigt att 
se till att få en god avkastning. 

Hur kan man då tänka kring 
 placeringarna? Premiepensionen är en 
del av pensionen så det är viktigt att se på 
 helheten och ta hänsyn till hur lång 
 placeringshorisonten är. Som vi skrivit 
om i tidigare nummer av Fokus 
Placeringar kan det vara en god idé att 
sprida riskerna. En portfölj av olika 
  fonder med olika tillgångsslag minskar 
risken över tiden och leder till en 
 jämnare avkastning. 

D ET G ÅR AT T välja att placera premie-
pensionen i en eller flera fonder. Som 
mest kan man placera i fem olika fonder 
 samtidigt. Och då är det bra att ta 
 hänsyn till hur andra delar av pensionen 
är placerad. 

Ett alternativ är generationsfonder, 
som är anpassade för pensionssparande, 
vilket innebär att risken i fonden  trappas 
ner successivt när du närmar dig 
pensions åldern. n

MINSKA RISKEN  
I ETT LÅNGSIKTIGT SPARANDE

✔  Se premiepensionen som en del av  
hela pensionen

✔  Anpassa risken utifrån hur mycket du tål  
att  förlora vid kraftiga börsfall och hur lång 
 placeringshorisonten är

✔   Eftersträva jämn avkastning (sprid riskerna)

✔  Se över placeringarna regelbundet

Den bortglömda  
pensionen
I början av december placerades cirka 44,5 miljarder kronor in i fonderna 
inom premiepensionssystemet. Det är pengar som betalats in från 2019 års 
löner som nu ska fördelas ut på nästan 6 miljoner pensionssparares konton. 
Men få är aktiva i sina fondval. 
Text Neriman Erdogdu, placeringsexpert, Handelsbanken

☛ www.handelsbanken.se/premiepension

Neriman Erdogdu

OM FONDER I PREMIEPENSIONEN
•  Sedan startåret 1995 har den genom-

snittliga årliga värdeutvecklingen varit  
7,6 procent (tom 2020-11-30).

•  Endast 3,9 procent av alla med premie-
pension bytte fond år 2019

•  Du kan välja bland 24 av Handelsbankens 
fonder på Fondtorget i premiepensions-
systemet, varav 5 stycken generations-
fonder med 0 % i förvaltningsavgift.  
Även övriga fonder som kan väljas inom 
 premiepensionen har betydligt lägre 
avgifter än normalt.

Källa: Premiepensionsmyndigheten och Handelsbanken

I generationsfonder trappas 
risken ner successivt när du 
närmar dig pensionsåldern.

TIPS!

Arjo ny favorit i Hälsovårdssektorn
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 PLACERAT

D E N S E NA STE MÅNAD E N har de flesta 
börser fortsatt upp tack vare den snabba 
utvecklingen av covid-19-vaccin. Sedan 
den 1 november har aktier i Sverige och 
Europa gett bäst avkastning, mätt i 
svenska kronor. Kronan har stärkts mot 
främst den amerikanska dollarn vilket 
tyngt avkastningen på utländska 
innehav. Börsåret som helhet har 
pendlat mellan ytterligheter samtidigt 
som kraftfulla insatser präglat både 
finans- och penningpolitik.

D ET FI N N S ET T ANTAL saker som talar 
för en fortsatt positiv börsutveck-

ling men också några varningssig-
naler. Vår bild är att den globala 
tillväxten det kommande halv-
året återhämtar sig alltmer från 
den externa chock som 

pandemin inneburit. I takt med att fler 
vaccineras och restriktioner lyfts kan 
ekonomin återgå till det normala igen. 
Vi bedömer att konjunkturen befinner 
sig i en tidig återhämtningsfas. En ökad 
ekonomisk aktivitet och ett uppdämt 
konsumtionsbehov talar för aktie-
marknaden. 

Samtidigt har börsen redan prisat in 
en relativt positiv ekonomisk utveckling. 
Massiva stimulanser har varit en driv-
kraft för aktiemarknaden samtidigt som 
börsvärderingen är hög. I takt med att 
världsekonomin återhämtar sig 
bedömer vi att bolagen kommer att 
kunna behålla, eller till och med öka, 
sina vinstmarginaler. Det gör att vinst-
förväntningarna för kommande år lär 
fortsätta revideras upp.

Men det finns även prövningar fram-

över. Den globala ekonomin måste 
gradvis återgå till att skapa tillväxt utan 
hjälp från enorma stimulanspaket. 
Därför blir det under nästa år viktigt att 
investeringar och privat konsumtion 
kan ta över som drivkraft för den ekono-
miska återhämtningen för att aktiemark-
naden ska fortsätta stiga.

UTMAN I N G E N ÄR FR ÄM ST om räntorna 
stiger för snabbt och för mycket. Det är 
dock viktigt att förstå drivkraften bakom 
en eventuell ränteuppgång. Stiger 
räntorna för att den ekonomiska till-
växten ökar eller på grund av högre infla-
tionsförväntningar? Vi ser inflations-
risken som balanserad. Det finns 
fortfarande en stor andel lediga resurser i 
spåren av virusets framfart. Vi följer 
därför räntenivåerna i främst USA med 
vaksamhet.

Marknaden reagerade inte nämnvärt 
i samband med det amerikanska presi-
dentvalet i november och arbetsmark-
naden har förbättrats betydligt i USA. 
De amerikanska börserna har stigit 
 kraftigt sedan i mars och aktievärde-
ringen är hög inom vissa sektorer, främst 
inom tekniksektorn. I vissa delar pris-
sätter börsen en starkare utveckling än 

Investeringar och konsumtion  
ger stigande företagsvinster
INVESTERINGSSTRATEGI.  Börserna har stigit sedan i våras och flera saker talar för att det fortsätter, 
men det finns även några varningssignaler. Vi ser störst potential för cykliska aktiemarknader 
som Sverige, Europa och tillväxtmarknader.   
Text Johann Guggi, allokeringschef, Handelsbanken

”Mjuk penning politik  
i  kombination med finans-

politiska  stimulanser kommer 
att ge en dragkraft till  

ekonomierna i Europa.”
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Fondtips

EUROPA SMÅBOLAG
●  Förbättrade utsikter för återhämtning 

på Europas aktiemarknader

●  Investerar i europeiska små och 
medelstora bolag med hög tillväxt 
och sunda affärsmodeller

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

TILLVÄXTMARKNAD TEMA
●  Högre tillväxt, lägre inflation 

och kapitalinflöden gynnar de relativt 
lågt värderade tillväxtbörserna

●  Tillväxtmarknaderna är vinnare på en 
återhämtning i världsekonomin

☛ Läs mer om fonderna på 
handelsbanken.se/fondtips

Till våra fondtips väljer vi just nu fonder 
som bör gynnas av de snabba föränd-
ringarna i ekonomin, samtidigt som de 
bedöms ha stor långsiktig potential. 

Fondtipsen är valda ur Handels-
bankens fondsortiment. Urvalet baseras 
på  Handelsbankens marknadssyn och 
tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman, 
 placeringsstrateg,  Handelsbanken.

19

Våra  

placerings tips  

är tänkta som ett  

komplement till en  

basportfölj med god  

riskspridning. 

vad som förväntades innan pandemin, 
något som långsiktigt kan vara utma-
nande. 

VÅR B E D Ö M N I N G ÄR att andra aktie-
marknader än USA gynnas mer av en 
global återhämtning. Vi har därför valt 
att minska exponeringen på den ameri-
kanska börsen. Vi ser större potential för 
cykliska aktiemarknader som Sverige, 
Europa och tillväxtländerna och har ökat 
exponeringen i de två senare. 

Europeiska bolag påverkades i högre 
grad än bolag i USA eller Sverige under 
andra och tredje kvartalet, på grund av 
nedstängningarna i många europeiska 
länder. Börsens värdering ser därmed mer 
gynnsam ut samtidigt som det ekono-
miska stämningsläget förbättras. Mjuk 
penningpolitik i kombination med 
finanspolitiska stimulanser kommer att ge 
en dragkraft till ekonomierna i Europa.

I tillväxtmarknaderna är förvänt-
ningen att bolagsvinsterna sakta börjar 
vända upp. Utmaningen för många av 
dessa länder har varit en starkare ameri-
kansk dollar, även om andelen länder som 
har sin finansiering i utländsk valuta 
minskat. Aktier i tillväxtmarknaderna har 
en mer tilltalande värdering och det finns 
goda förutsättningar för börserna att stiga 
i takt med att världsekonomin börjar åter-
hämta sig under nästa år.

SAM MANTAG ET FÖ R E D R AR VI aktier 
framför ränteplaceringar. På regionnivå 
föredrar vi de cykliska aktiemarkna-
derna i Sverige, Europa och tillväxtmark-
nadsländer, följt av den amerikanska 
aktiemarknaden. Vi har ökat expone-
ringen i tillväxtmarknader och europe-
iska aktier samt minskat innehaven på 
den amerikanska börsen. Vi har en 
neutral syn på japanska aktier. 

Inom tillgångsslaget räntor behåller vi 
våra positioner i tillväxtmarknads-
obligationer relativt svenska obliga-
tioner. Vi föredrar även företagsobliga-
tioner av god kreditkvalitet. Vår 
bedömning är att räntorna kan börja 
stiga och vi minskar löptiden i våra ränte-
innehav ytterligare.n

NY!

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

Viktig information 

Tillväxtmarknad 
Tema nytt fondtips
Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

FÖ R E N MÅNAD sedan tog vi in fonden 
Europa Småbolag i fondtipsen. Den har där-
efter gått upp cirka fyra procent, dubbelt så 
mycket som en bred aktieportfölj. Fond- 
tipset Sverige Tema har hållit jämna steg med 
marknaden och gått upp ungefär två procent. 
Det tredje fondtipset däremot, Amerika 
Tema, har stått och stampat den senaste 
månaden med en avkastning nära noll, även 
om fonden gått upp cirka 15 procent sedan vi 
tog in den som fondtips i april i år. 

Det har blivit allt tydligare att aktie-
marknaden fokuserar på den återhämtning 
som väntas ske i världsekonomin när 
 vaccinprogrammen kommer igång, restrik-
tionerna lättar och stimulanserna verkar.  
Vi ser därför i dagsläget störst  potential i 
mer cykliska aktiemarknader som Sverige, 
Europa och tillväxtländerna. Dessutom har 
börserna i tillväxtländerna en lägre 
 värdering än till exempel den  amerikanska 
börsen. Därför tar vi denna månad in 
 Tillväxtmarknad Tema som fondtips 
 istället för Amerika Tema.

Tillväxtmarknad Tema kan placera brett 
i tillväxtmarknader: Asien, Latinamerika, 
Afrika och Östeuropa. Hälften av fondens 
innehav är på den kinesiska börsen inklu-
sive Hongkong. Indien, Taiwan och 
 Brasilien är också stora innehav. Den tema-
tiska investeringsstrategin innebär att  
 placeringar främst sker i bolag kopplade till 
noga utvalda, analyserade och långsiktiga 
investeringsteman där förvaltaren 
 för väntar sig en lång period av tillväxt. 
I  Tillväxtmarknad Tema görs en stor del av i 
investeringarna inom områden som  gynnas 
av ökad finansiell inkludering, en växande 
medelklass samt ökad digitalisering och 
automatisering. n

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondtips
http://www.handelsbanken.se/fonder
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FOKUS PLACERINGAR

Tre finansord för 2021

D
en första vardagen efter jul brukar Språkrådet 
publicera sin lista på årets nyord. I år har man 
haft ovanligt mycket att göra eftersom det aldrig 
varit så många nya ord. De allra flesta har förstås 

med corona och covid-19 att göra. Även på finansmarkna-
derna har vi haft ord som bubblat. En del är inte nya, men 
har gjort comeback på grund av utvecklingen i 
ekonomin och på marknaderna.

TINA: There Is No Alternative. Begreppet har 
faktiskt en lång historia. Det uppfanns av den brit-
tiske filosofen Herbert Spencer på 1800-talet och 
användes flitigt även av Margaret Thatcher. 
Båda menade att det inte finns något alter-
nativ till en liberal världsordning. Idag 
används begreppet mest på finansmark-
naden. När räntorna faller finns det 
inget alternativ till att äga aktier om man 
vill ha en vettig avkastning. TINA kan 
även uttolkas som There Is No Answer, 
det finns helt enkelt ingen förklaring. 
Den sista tiden har jag även sett TRINA: 
There Really Is No Alternative. Man 
tyckte att det var jobbigt med låga räntor 
före covid 19-pandemin. Men nu är det 
ännu svårare att hitta alternativ.

FOMO: Fear of Missing Out är besläktat med TINA. 
Begreppet har använts som en förklaring till varför 
börsen gick upp när ekonomin gick ner tidigare i år. 
Många placerare köpte aktier ”inte därför att de trodde 
på en återhämtning” utan för att de såg att börsen gick 

upp, och de vågade inte stå utanför och missa 
uppgången.

SPAC: Special Purpose Acquisition 
 Corporation. Ett företag som börsintroduceras 
men som inte har någon verksamhet. Det enda 
målet är att köpa ett befintligt företag, oklart vilket. 

En SPAC måste göra ett förvärv inom två år, 
annars måste bolaget lämna tillbaka sitt 
kapital till investerarna. Affärs idén låter 
osannolik, men faktum är att SPACs blivit 
allt vanligare i USA i år, ofta i heta sektorer 
som vegetariska köttalternativ, elbilar och 
finansteknologi. 

E N D E L T YC KE R att TINA, FOMO och 
SPAC är de ultimata tecknen på att finans-
marknaderna är i en bubbla. Oavsett om 
det stämmer eller ej kommer de att fort-
sätta driva marknaderna 2021, så det är 
lika bra att lägga orden på minnet. n

”I år har man haft 
ovanligt mycket 

att göra eftersom 
det aldrig varit så 
många nya ord.”  

Mats Nyman

KRÖNIKA MATS NYMAN, PLACERINGSSTRATEG, HANDELSBANKEN

Foto: Shutterstock

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara

