
FOKUSFOKUSFOKUS

EN PUBLIKATION FRÅN HANDELSBANKEN FÖR DIG SOM VILL VARA AKTIV I DITT SPARANDE

FOKUS

Placeringar
NUMMER 4 • 25 MAJ 2022

Intervju 
”Vi är en viktig spelare  
i klimatomställningen”

Placerat 
Alla börsnedgångar är olika,  

men inflationen styr

Aktiekollen
Prisvärd  
kvalitet

Balansakt  
på slak lina

Konjunkturen är stark just nu, men orosmolnen tornar upp sig.  
Centralbankerna behöver navigera mellan stigande inflation och svag ekonomisk tillväxt.  

En svår balansgång då högre skuldsättning ökat räntekänsligheten i ekonomin.



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 
 riktigheten kan inte garanteras och 
informationen kan vara ofullständig 
eller nedkortad. Ingen del av materi-
alet får reproduceras eller distribueras 
till någon annan person utan att 
 Handelsbanken dessförinnan lämnat 
sitt skriftliga medgivande. 
Handelsbanken ansvarar inte för att 
materialet används på ett sätt som 
strider mot förbudet mot vidarebe-
fordran eller offentliggörs i strid med 
bankens  regler. Finansiellt instruments 
historiska avkastning är inte en garanti 
för framtida 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), 
hereinafter referred to as 
Handelsbanken. It is not an indepen-
dent or objective research report pre-
pared by research analysts. This 
information is not directed to persons 
whose participation requires prospec-
tuses, registration, or other measures 
beyond those taken by Handelsban-
ken. This information may not be dist-
ributed in any country, for instance 
the US or the UK, in which distribution 
requires such measures or contrave-
nes the laws of such country.
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D
et är fortsatt nervöst på världens aktiemark-
nader. Och även om Stockholmsbörsen har 
återhämtat sig något de senaste veckorna är 
nedgången sedan årsskiftet närmare 20 

procent. Det mesta kretsar kring amerikansk inflation 
som har stigit kraftigt, och nu är på den högsta nivån 
på decennier. Den amerikanska centralbanken har 
svarat med att inleda en serie av räntehöjningar. 
I Sverige är situationen liknande och även Riks-
banken har fullt fokus på att dämpa den snabba 
prisökningstakten. 

Tiotusenkronorsfrågan är om centralbankerna 
lyckas tämja inflationen utan att orsaka en ekonomisk 
hårdlandning, med kraftigt fallande tillväxt och 

 företagsvinster som följd. Vår chefsekonom Christina 
Nyman ger sin syn på sidorna 4-6, och längre fram i 
tidningen går Mats Nyman igenom hur inflation och 
räntehöjningar historiskt har påverkat börser och 
aktiers värdering. 

K
raftiga och urskillningslösa börsnedgångar 
skapar alltid möjligheter. Peter Engstedt 
konstaterar i sin artikel på sidorna 8-9 att 
aktiekurserna för många så kallade kvalitets-

bolag fallit betydligt mer än börsen i stort. Peter har 
samlat en lista på 10 aktier där han menar att det finns 
god potential, åtminstone på lite sikt.

Trevlig läsning!

Inflationsbekämpning i fokus 
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Inflationsbekämpning i fokus 
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Helena 
 Bornevall

Gåva till studenten
Har du en student att fira? En 
peng i present kan bli starten på 
ett fond- eller aktiesparande och 
ett intresse för placeringar.

Jens Fäldt, jurist i Handelsban-
ken, berättar om några saker att 
tänka på.

Det finns många alternativ 
för sparande och det är viktigt 
att bland annat välja rätt risknivå 
och skattemiljö.

Vill du ge bort ett lite större 
belopp är det bra att innan 
gåvan ges skriva gåvobrev. 
Det kan till exempel innehålla 
villkor om att gåvan ska vara 
mottagarens enskilda egendom 
och därmed inte ska ingå i en 
eventuell framtida bodelning vid 
skilsmässa/dödsfall.

 Vill du börja spara till en fram-
tida student som idag är omyn-
dig, och sparandet ska göras i 
barnets eget namn, så måste 
föräldrarna godkänna öppnande 
av depå, ISK eller kapitalförsäk-
ring. Föräldrarna ansvarar för att 
förvalta kapitalet och när barnet 
fyller 18 år får denne själv tillgång 
till hela sparandet.

 Sparar du istället till den fram-
tida studenten i ditt eget namn 
kan du själv välja när denne 
ska få pengarna. Komplettera 
då med ett testamente så att 
barnet/studenten får sparandet 
vid ditt frånfälle. I en kapitalför-
säkring kan du direkt välja barnet 
som förmånstagare vilket inne-
bär att denne får sparandet vid 
ditt frånfälle.

Tillsammans med din råd-
givare på Handelsbanken kan ni 
gemensamt komma fram till de 
bästa valen.

frågan på bostäder förblir stark men 
betalningsviljan pressas.  Vi tror även 
att bostadspriserna  kommer ta mer 
stryk av det stigande kostnadstrycket 
för hushållen. I vår  färska konjunktur-
prognos räknar vi med en nedgång 
med totalt sett 10 procent till slutet av 
2023, från när priserna toppade i 
början av detta år, säger Helena 
Bornervall.

Det råder också stor osäkerhet 
kring i vilken grad stigande räntor 
påverkar bostadsköparna.

– Hushållens oro för bostads-
marknaden lär öka på kort sikt, inte 
minst då det finns risk att utveck-
lingen blir ännu sämre än vad vi 
förväntar oss. Ingen vet hur många 
räntehöjningar som kommer krävas 
från Riksbanken för att få bukt med 
inflationen, men vi räknar med att de 
höjer styrräntan vid varje möte det 
kommande året från nuvarande 0,25 
procent upp till 1,75 procent. När 
räntorna stiger kommer även 
bostadsräntorna fortsätta upp. Vi 
bedömer att det blir så pass kännbart 
för ekonomin att hushållens konsum-
tion tar stryk och arbetslösheten 
vänder upp 2023–2024.  n

FÖ R R A VEC K AN S STATI STI K från 
Valueguard visade att bostadspri-
serna i Sverige, enligt HOX index, 
sjönk något i april och även maj 
inleds med vikande priser. 

– Osäkerheten kan bidra till lite mer 
avvaktande beteende bland speku-
lanter, säger Helena Bornevall, 
makroekonom på Handelsbanken, 
men än så länge ser vi inte att försälj-
ningen dippat. De genomsnittliga 
annonstiderna är fortsatt mycket korta, 
och försäljningarna går alltså fort. 

Utbudet av bostäder till salu har 
däremot börjat ticka upp, från låga 
nivåer. En förklaring kan vara att fler 
vill passa på att lägga ut sin bostad till 
försäljning nu när prisförväntning-
arna skiftar ned, menar hon.  

– Det är rimligt att tro att den 
svagare utvecklingen kommer gå 
hand i hand med något stigande utbud 
och långsammare försäljningar. Efter-

Uppgången för bostadspriserna har  
stannat av. Oron för krigets konsekvenser,  
allt högre inflation och stigande räntor,  
är några av förklaringarna. 
Text Åsa Persson

Bostadspriser vänder ner

Aktuellt

BOSTADSPRISUTVECKLINGEN HAR STANNAT AV
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VINJETT / undervinjettI fokus

 FÖ R SVE R I G E S D E L är ekonomin 
stark här och nu, med stigande sys-
selsättning, fulla orderböcker hos 
företagen och stabila vinster. Men 
orosmolnen tornar upp sig. Riks-
banken har varit tydlig med att den 
nu fokuserar på att bekämpa infla-
tionen. Det betyder högre räntor 

och att hushållen drabbas fler-
falt när både priser och 

boendekostnader stiger, 
vilket leder till att köp-
kraften försvagas och i 
förlängningen till sti-

gande arbetslöshet.
Det är också en historisk 

stor skillnad i hushållens och 
företagens syn på ekonomin. 

Företagen är fortsatt betydligt mer 
optimistiska än normalt medan 
hushållen oroar sig för både landets 
ekonomi och för sin egen. Bakgrun-
den är höga drivmedels-, energi- och 
matpriser som gröper ur hushållens 
köpkraft. 

Inflationen är den högsta på över 
30 år i Sverige, även om vi undantar 
energipriser. Och snabbt har det 

gått. Sedan krigsutbrottet i Ukraina 
har priser stigit på bred front, med 
dyrare insatsvaror som spiller över i 
konsumentledet. Det började redan 
under pandemin med hög efter-
frågan på varor, fraktproblem och 
brist på insatsvaror, men det är först 
nu det börjar kännas ordentligt för 
hushåll och företag. Dessutom fort-
sätter Kinas utmaning med covid-
19. Nya nedstängningar bromsar 
den ekonomiska aktiviteten och 
fortsätter orsaka störningar i de 
globala leveranskedjorna.

På de finansiella marknaderna 
har oron varit stor. Ränteuppgång-
arna började i USA där det tidigt 
stod klart att inflationen kommit 
tillbaka, och att centralbanken 
behövde agera. Nu har  spelplanen 
ändrats även i Europa. Ränte-
uppgången skapar osäkerhet kring 
hur mycket ekonomin tål och det 
har skapat oro även på börsen. 

C E NTR ALBAN KE R NA I FLE R A länder 
fokuserar nu helt på att bekämpa 
inflationen, och väntas höja 

Kan högre  
räntor få ner  
inflationen?
MAKRO Skyhög inflation i kombination med sämre 
 tillväxtutsikter ger ett svårt läge för centralbanker som 
försöker mjuklanda ekonomin i dålig sikt.
Text Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken
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Riksbankschef Stefan Ingves och hans 
kollegor måste nu balansera en allt mer 
 räntekänslig ekonomi och stigande inflation. 

RÄNTOR HÖJS I SNABB TAKT  
Centralbankerna stramar åt

HÖGSTA INFLATIONEN PÅ ÖVER 30 ÅR
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 styrräntorna i snabb takt tills de ser bevis 
på att inflationen bromsar in. Man vill 
komma fram till en punkt där räntan 
inte längre eldar på ekonomin. Men det 
är en svår balansgång. Högre skuldsätt-
ning gör ekonomin mer räntekänslig än 
tidigare. Och varken vi eller centralban-
kerna vet hur mycket som krävs för att få 
ner inflationstrycket, och vid vilken nivå 
räntan biter för mycket och skadar 
ekonomin. 

Kan verkligen högre räntor få ner 
inflationen? När många centralbanker 
samtidigt ger sig på problemet kanske 
man kan få stopp på prisuppgångarna.  

D ET FÖ R SÄM R AD E SVE N S K A säkerhets-
läget efter Rysslands invasion av Ukraina 
och det kommande Nato-medlemskapet 
gör att  försvarsutgifterna ökar. Detta 
läggs till en rad andra långsiktiga behov, 
framförallt klimatomställningen. Till 
skillnad från många andra länder, har 
Sverige en låg statsskuld som ger manö-
verutrymme. Men en alltför expansiv 
finanspolitik skulle elda på inflationen 
ännu mer, samtidigt som Riksbanken gör 
sitt yttersta för att kyla densamma. 

Sannolikt fortsätter centralbankerna 
med räntehöjningar i rask takt, trots att 
det kommer leda till att tillväxten 
bromsar in tydligt nästa år. Förhopp-
ningen är att en lägre ekonomisk akti-
vitet bidrar till att inflationstrycket så 
småningom avtar. 

Vi räknar med att den europeiska 
centralbanken, som fortfarande har 
minusränta, kommer att höja räntan 
upp till 0,75 procent. Den amerikanska 
centralbanken går mest aggressivt fram, 
och höjer enligt våra prognoser räntan 

upp till närmare 3 procent innan den 
sänker igen till en nivå som för dem är 
lite mer normal. För Riksbanken räknar 
vi med att de är uppe i en styrränta på 
1,75 procent om ungefär ett år. Den 
snabba ränteuppgången kommer 
kännas av för både hushåll och företag 
och vi räknar med att motvinden i 
ekonomin tilltar rejält framåt 2023.

När räntorna stiger kommer även 
bostadsräntorna fortsätta upp, med 
ungefär lika mycket som Riksbanken 
höjer, nästan 2 procentenheter. Osäker-
heten om framtiden ter sig väldigt stor 
när inflationen är tillbaka och hushållen 
återigen ska vänja sig vid att det kostar att 
låna pengar. Det bidrar till att efterfrågan 
på att köpa bostäder mattas av, och vi 
räknar med att bostadspriserna faller 
med runt 10 procent från toppnivåerna i 
år till slutet av 2023. Ännu snabbare 
räntehöjningar skulle öka risken för ett 
större ras i bostadspriserna och en 
allvarlig lågkonjunktur. 

VÄR LD S E KO N O M I N SAKTAR I N när 
räntorna höjs internationellt. Vi ser en 
svagare tillväxt i både USA och euroom-
rådet framför oss, vilket påverkar Sverige 
som är en liten öppen ekonomi. Vi 
landar ändå i att tillväxten blir hygglig en 
tid framöver, men ser framför oss en 
avmattning i näringslivet när den höga 
inflationen dämpar hushållens köplust 
och exporten försvagas. Efterfrågan 
undergrävs ytterligare när den svagare 
ekonomin bromsar jobbtillväxten och 
orsakar stigande arbetslöshet. De 

svagare tillväxtut-
sikterna innebär 
att vi justerat ner 
vår prognos 
ordentligt jämfört 
med i mars. n

I FOKUS / Makro

”Vi landar ändå i att 
 tillväxten blir hygglig 
en tid framöver, men 

ser framför oss en 
 avmattning i närings

livet när den höga 
 inflationen dämpar 

hushållens köplust och 
exporten  försvagas.”

 

18 maj 2022 
Ekonomin balanserar på slak lina 

 Dubbelsmäll: Skenande inflation och skral tillväxt 

 Finanspolitiken ur askan i elden  

 Centralbanker försöker mjuklanda i dålig sikt 

 

 

☛  handelsbanken.se/konjunkturprognos

SPLITTRAD FRAMTIDTRO
Stämningsläge enligt Konjunkturbarometern
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Börsen / AKTIEKOLLEN

Hur tolkar du läget just nu?
– Vi visste att det skulle bli ett stökigt 

börsår i och med att det skulle komma 
åtstramningar, framför allt från den 

amerikanska centralbanken. Nu 
blev situationen extra tillspetsad av 
Kinas nedstängningar och kriget i 

Ukraina, vilket innebar ett varv till 
av negativa utbudschocker. Infla-
tionen steg ytterligare och stressade 

centralbankerna att byta fot till 
kraftfulla åtstramningar. 

– Men risken ökar för 
en recession i ett sådant 

läge, då det är svårt 
att finjustera till-

växt och inflation. Vi ska vara glada om 
centralbankerna snabbt lyckas dämpa 
efterfrågan och tillväxten.

Bolagens vinster har ändå stått emot 
ganska bra. Hur ser du på utveck-
lingen framöver?

– Inflationen drev upp vinsterna 
under det första kvartalet och ledde till 
att analytikerna höjde förväntningarna 
för helåret. Men nu kommer det ett 
trendskifte. Om det första kvartalet 
handlade om utbudsproblem och pris-
höjningar, tror vi att innevarande och 
nästa kvartal kommer att handla om 
problem med efterfrågan och kost-

nadspress. Då kommer prognoserna 
sannolikt att börja sänkas. Men det är 
rimligt att förvänta sig att vinsterna blir 
oförändrade det här kalenderåret, och 
inte ökar med tio procent som mark-
naden räknar med just nu. 

Så hur ska man positionera sig i den 
här miljön?

– Det är svårt. Det finns ingen glas-
klar strategi  utan det handlar mer om att 
försöka resonera kring sannolikheter, 
och sedan positionera sig så gott det går. 
Börskurserna har kommit ned, men en 
recession är inte fullt ut diskonterad. 
Hade vi handlat USA-börsen på P/E 13 
hade det varit enklare, men det gör vi 
inte. Istället värderas de flesta börser på 
P/E-tal strax under tioårsgenomsnittet, 
och dessutom är troligen förväntning-
arna på vinsterna, E, för höga.

– Vi fortsätter att tycka om aktier 
inom läkemedel, hälsovård och bank, 
och underviktar aktier inom råvaror och 
energi. Dessutom söker vi aktier som 
fortfarande ser billiga ut inom defensiva 
sektorer, och kompletterar med cykliskt 
som redan tagit mycket stryk. Någon 
gång framöver kommer det att bli intres-
sant att titta på tillväxtaktier igen, men 
det är nog för tidigt än. 

Du har tidigare trott att Stockholms-
börsen skulle sluta på plus i år. Är du 
lika hoppfull nu?

– Börsen har gått ner mer än jag 
trodde, så det blir svårare att sluta helåret 
på plus. Än så länge är nedgången driven 
av sjunkande värderingar. Nästa steg 
tror jag är att vinstförväntningarna 
börjar sänkas. Å andra sidan kan värde-
ringen nog komma upp något om det 
verkligen blir en mjuklandning, vilket är 
vårt grundscenario. Då tror jag börsen 
står högre vid årsskiftet än idag. n

Trendskifte på gång?
Det är skakigt på världens börser i spåren av hög inflation, åtstramningar, 
stigande räntor och kriget i Ukraina. Vi frågar Handelsbankens aktiestrateg 
Mattias Sundling vad som händer på marknaderna och hur han ser på 
 börsutvecklingen framöver. 

Mattias Sundling
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Nya nedstängningar i mång-
miljonstaden Shanghai efter 
nya utbrott av covid-19.
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I NVE STE R I N G S G U R U N Warren Buffett 
har som paroll att ”det är mycket bättre 
att köpa ett fantastiskt bolag till ett 

rimligt pris än att köpa ett rimligt bra 
bolag till ett fantastiskt pris”. Kvali-

tetsbolag kännetecknas av att ha 
stabila affärsmodeller, starka 
varumärken, tydliga vallgravar 

mot konkurrens och en bra bolags-
ledning. Ofta avspeglas detta i uthål-
ligt hög avkastning på investerat 

kapital och höga vinstmarginaler. 
En annan av Buffetts käpphästar är att 

alltid ha en säkerhetsmarginal, det vill 
säga att aktiens pris ska ligga en bra bit 
under aktiens verkliga värde för att vara 
köpvärd. Detta ökar inte bara  chansen 
till att få en hög avkastning, utan minst 
lika viktigt är att det minskar risken för 
att förlora pengar. Om aktien går ner 50 
procent behöver du 100 procents avkast-
ning för att gå jämt upp, vilket kan vara 
svårt. Buffett fokuserar därför på kvali-
tetsaktier som lättare kan återhämta sig 
och där risken för att kapitalet blir utra-
derat är mycket låg. 

I D E N HÄR artikeln fokuserar vi på pris-
värda kvalitetsbolag, det vill säga aktier 
som kommit ner men borde kunna åter-
hämta sig  ett längre perspektiv. Att räkna 
ut ett bolags verkliga värde är svårt, men 
om aktiekursen gått ner kraftigt ökar 
förstås chansen för en rimlig säkerhets-
marginal. Vi har utgått från en bruttolista 
på aktier som har tappat mer än 30 
procent sedan de senaste toppnivåerna, 
men gärna betydligt mer. Nästa krite-
rium är att bolaget ska ha en uthålligt hög 
avkastning på eget kapital och hög vinst-
marginal, vilket tyder på starka mark-

nadspositioner och vallgravar mot 
konkurrens. 

Vi väljer bort högt skuldsatta bolag, 
vilket känns extra viktigt i en miljö med 
stigande räntor. En del av bolagen på 
listan är förhållandevis högt värderade 
trots kursfallen, men i det här hänse-
endet kan vi acceptera att kvalitet kostar. 
Risken för att gå i så kallade värdefällor 
(bolag med till synes attraktiva vinst-
multiplar, men där optimistiska vinst-
prognoser inte visar sig hålla) är betyd-
ligt lägre för bolag med en stabil 
intjäning över tid. 

VÅR LI STA ÖVE R prisvärda kvalitets-
bolag består av:  Atlas Copco, Elekta, 
Fenix Outdoor, H&M, Husqvarna, 
Lagercrantz, MIPS, Nibe, Thule och 
Troax. Vill du inte äga enskilda aktier är 
Handelsbankens familj av Selektiv-
fonder ett sätt att få exponering mot 
kvalitetsbolag, med liknande resone-
mang som ovan. n

Prisvärd kvalitet
2022 har hittills varit ett dystert börsår, och vissa aktier har kraschat rejält. 
Men kraftiga kursnedgångar kan även innebära goda möjligheter på längre 
sikt, för aktier i bolag som i grunden är bra.
Text Peter Engstedt, placeringsstrateg, Handelsbanken

Peter Engstedt

AKTIEKOLLEN 

Kort om bolagen
Atlas Copco är urtypen för ett bolag som 
tickar i alla boxar vad gäller kvalitet. Bolaget 
har i genomsnitt under de senaste fem 
åren haft en avkastning på eget kapital på 
drygt 30 procent. Hög lönsamhet sitter i 
väggarna och kan bibehållas via kvalitets-
produkter, god prisförhandlingsstyrka och 
en stabil eftermarknadsverksamhet. Starka 
kassaflöden kan delas ut eller återinveste-
ras i verksamheten och därigenom ge en 
framtida hög avkastning.

Elekta är en ledande leverantör av 
utrustning och mjukvara för strålbehand-
ling vid cancer. Bolagets orderbok är 
rekordstor, samtidigt som slutmarknaderna 
växer. Tillväxten drivs av en begränsad 
kapacitet på tillväxtmarknaderna och 
utbyte av gammal utrustning på mogna 
marknader. Den senaste tiden har bolaget 
påverkats negativt av störningar i leverans-
kedjan och nedstängningarna i Kina. 

Fenix Outdoor har starka varumärken som 
Fjällräven, Hanwag och Naturkompaniet, 
vilket ger stabila marknadspositioner och 
därigenom vallgravar mot konkurrenterna. 
Under de senaste fem åren har den 
genomsnittliga avkastningen på eget 
kapital uppgått till 20 procent. Bolaget har 
dessutom en mycket stark finansiell 
ställning med nettokassa, som kan 
användas till värdehöjande förvärv. 

H&M var under decennier en av börsens 
starkast lysande stjärnor, men aktien har 

Fenix Outdoor 

Foto: Fjällräven

Fo
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varit under press de senaste sju åren till 
följd av intensifierad konkurrens från 
renodlade online-aktörer, låg butiksexpansi-
on och höga lagernivåer. Vi tror på H&M:s 
omvandlingspotential, inklusive bolagets 
ökade fokus på fullprisförsäljning och ett 
solitt online-erbjudande. Efter några tuffa år 
är avkastningen på eget kapital åter över 
20 procent.

Husqvarna är global marknadsledare 
inom robotgräsklippare (cirka 50 procents 
marknadsandel) och intelligenta bevatt-
ningssystem, två produktkategorier som 
växer snabbt och är intressanta ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Då Husqvarnas 
försäljning alltmer går mot batteridrivna 
verktyg och robotgräsklippare förväntas 
marginalerna förbättras på sikt. Aktien har 

pressats av problem i globala leverans-
kedjor, komponentbrist och oro för 
kostnadsinflation. 

Lagercrantz är en teknikkoncern som 
erbjuder lösningar baserat på både egna 
produkter och de från andra leverantörer 
(en ökande andel egna produkter gynnar 
marginalerna). Bolaget har en hög 
förvärvstakt och vanligtvis sker bolags-
köpen till värderingsmultiplar som är 
betydligt lägre än vad Lagercrantzaktien 
handlas till, vilket bidrar till successivt högre 
aktieägarvärde. Lagercrantz har allt större 
fokus på hållbara lösningar för elektrifiering. 

MIPS är tydlig marknadsledare inom 
lösningar som ökar hjälmens skydd mot 
rotationsrörelser och har sin patenterade 

produkt i cirka tio gånger fler olika modeller 
av hjälmar än närmaste konkurrent har. 
Tillverkningen är outsourcad, skalbar och 
kräver inte mycket kapital, vilket dels ger en 
hög avkastning på eget kapital, dels innebär 
att ökad försäljning ger stor effekt på 
kassa flödet. 

Nibe har en historik av hög tillväxt och höga 
marginaler. Värmepumpar är ett miljövänligt 
sätt att värma och kyla och borde fortsätta ta 
marknadsandelar från olje- och gasalternativ, 
inte minst internationellt. Vi tror att bolaget 
kommer växa ytterligare och stärka sin 
globala marknadsposition inom hållbara 
uppvärmnings- och kyllösningar. 

Thule har som global marknadsledare 
inom takräcken, takboxar och cykelhållare 
åtnjutit en hög tillväxt med bidrag av 
ökande intresse för utomhusaktiviteter. 
Thule söker tillväxt genom att bredda 
varumärket i angränsande produktkatego-
rier, vilket innebär merförsäljning till 
existerande kunder och ökad marknadspo-
tential. Avkastningen på eget kapital har 
uppgått till i genomsnitt 24 procent under 
den senaste femårsårsperioden.

Troax är ledande på marknaden för 
metallbaserade nätpaneler, en mycket 
lönsam marknad för branschspecialister då 
hälften av konkurrensen består av generalis-
ter som inte är så konkurrenskraftiga. 
Företagens användning av robotar och 
maskiner ökar, vilket driver efterfrågan på 
Troax produkter då dessa behöver 
inhägnas. En annan megatrend som gynnar 
bolaget är utbyggnaden av automatiserade 
lager i spåren av ökad e-handelsförsäljning. 

H&M

PRISVÄRDA KVALITETSBOLAG

Bolag
Kursfall sedan 
 toppnivåer*, %

Avkastning på  
eget kapital, snitt 
20172021, %

Långsiktig 
 rekommendation

Atlas Copco 32 31 Outperform

Elekta 47 15 Outperform

Fenix Outdoor 41 20 Outperform

H&M 43 18 Outperform

Husqvarna 40 17 Outperform

Lagercrantz 30 24 Outperform

MIPS 51 31 Market perform

Nibe 36 15 Market perform

Thule 44 24 Outperform

Troax 54 28 Market perform

Källa. Handelsbanken

Atlas Copco

Foto: Atlas Copco

* Tom 2022-05-23
Med Outperform menas att aktien förväntas ge en totalavkastning (förväntad kursförändring 
inklusive utdelning) om mer än 40 procent på tre års sikt. Med Market perform avses en förväntad 
totalavkastning mellan 20 och 40 procent på tre års sikt.



Intervju

10

VÅR E N 202 2 P R ÄG L A S av kriget i 
Ukraina, där omvärldens sanktioner 
mot Ryssland lett till kraftigt 
stigande energipriser. Men ingen 
tror det är tillfälligt, i själva verket 
behöver hela världen sänka sin ener-
giförbrukning på grund av klimat-
omställningen. Ska EU klara målen i 
Parisavtalet måste energiförbruk-
ningen ner markant. 

Ett alternativ till att förbruka 
mycket energi för att värma fastig-
heter är att sätta in dörrar och 
fönster som håller kylan ute för dem 
som bor i norr – och hålla den inne 
för dem som bor i södra Europa där 
värmeböljorna avlöser varandra. 

– Jag gissar att politiker i många 
länder kommer att använda både 
piska och morot för att nå dit, säger 
Henrik Hjalmarsson.

Med det menar han att regering-
arna inte kan fortsätta kompensera 
medborgare för höga elräkningar. I 

stället är det klokare att satsa på 
stimulanser som lockar 
fastighets ägare att byta till 
energi effektivare och moder-
nare fönster och dörrar. 

– Sådana stimulanser ser ut 
att vara på väg, säger Henrik 
Hjalmarsson. 

O C H I NTR E S S ET FR ÅN konsu-
menterna finns. Inwido fick ett 
uppsving under pandemin, då 
många såg över sitt hem och boende. 
Den trenden fortsätter om än inte 
lika starkt och Inwido säljer för fullt. 
Det beror till hälften på att försälj-
ningsvolymerna ökar, och till 
hälften på att priserna stiger. 

– Men vi fortsätter att se en 
volymtillväxt. Även om covid-
effekten inte är lika tydlig längre, ser 
vi en positiv utveckling och det 
senaste året har vi successivt tagit 
nya marknadsandelar. Vi växer mer 

”Vi är en viktig 
spelare i klimat
omställningen” 
Stäng alla fönster och dörrar. När energipriserna stiger 
blir det en allt viktigare uppmaning. Det gäller att hålla 
kylan ute – eller inne, beroende på var man bor. I vilket 
fall är Inwidos vd Henrik Hjalmarsson optimistisk inför 
framtiden.    
Text Ingrid Kindahl  Foto Freddy Billqvist

Inwidos vd Henrik Hjalmarsson:

HENRIK HJALMARSSON
Vd Inwido

bakgrund: 45 år. Född utanför 
Kristianstad, civilingenjör i 
Lund. Tio år inom livsmedels-
industrin, bland annat Findus. 

familj: Gift och har två söner 
på tio och sex år.

fritid: Familjen, spela padel, 
cykla mountainbike, gärna 
med sönerna. 
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INTERVJU /Henrik Hjalmarsson

i volym än marknaden i övrigt, säger 
Henrik Hjalmarsson. 

Men det finns störningar, och de 
stavas inflation och insatsvarubrist. 
Inwido arbetar till över 95 procent med 
måttbeställda fönster som man inte kan 
ha på lager. Då kan leveransproblem 
uppstå. Samtidigt menar Henrik Hjal-
marsson att företagets styrka ligger i 
inköpen och relationen med leveran-
törer. 

– Inwido består av en rad självstän-
diga enheter med inköp som enda helt 
gemensamma funktion. Det gör oss till 
en stor aktör med professionell inköps-
funktion som genom åren skapat goda 
relationer med nyckelleverantörer. Och 
vi ger dem goda möjligheter att få avsätt-
ning i tuffa tider. 

Inwido är ledande leverantör av 
fönster och dörrar i Europa och har 
verksamheter i elva länder. Förutom 
Norden även i Baltikum, Polen, Rumä-
nien. Den viktigaste marknaden utanför 
Norden är Storbritannien, viss verk-

samhet finns i Tyskland och planer finns 
på Frankrike – ett land som har behov av 
att hålla kyla både ute och inne. 

– I grund och botten är det samma 
logik, vi kan bygga fönster för alla klimat-
typer. Det är huvudsakligen fönstrets 
konstruktion, men också glaset och den 
fyllning som finns mellan glasen som 
påverkar isolerings förmågan. Den 
 fyllningen består inte av luft, utan av gas.

NÄR ET T FÖ N STE R släpper ut energi sker 
det till stor del mellan karmen och 
bågen, förklarar Henrik Hjalmarsson. 
Hur fönsterbågen är konstruerad, hur 
glaset är beskaffat och vad fyllningen 
består av bygger på kunskap som funnits 
länge i Norden. Den kunskapen efter-
frågas starkt i Storbritannien och Irland, 
där dragiga bostäder alltid har varit ett 
stort problem. 

– Vi försöker anpassa produktut-
vecklingen efter kundernas behov. Nu 
när fler jobbar hemma har vi till exempel 
lanserat ett exklusivt fönster med passiv 
signalförstärkning inetsat i glaset. Det 
ger bättre internettäckning inomhus, 
säger Henrik Hjalmarsson.

Liksom andra företag ökade Inwidos 
e-handel under pandemin. Genom 
affärsenheten E-commerce sker handel 
direkt till konsument, en växande verk-
samhet i Norden, men även i Tyskland 
och i Storbritannien.

– Vi hade en stark e-handelstillväxt 

under 2020 och 2021, och blev tvungna 
att investera i mer kapacitet. Det gick inte 
alls enligt plan och våra möjligheter att 
leverera påverkades under början av 
2022. Men det lugnar sig successivt och 
vi upplever generellt en stabil efterfrågan 
på e-handel.

E N AN NAN SAK han upplever är bra 
kontakt med kunderna. De utgörs till 
stor del av snickare, men också av bygg-
företag, villaägare och industrier. Den 
relationen är viktig för att kunna höja 
priserna i inflationstider. Henrik Hjal-
marsson betonar vikten av att vara trans-
parent och förklara varför prishöjningar 
måste genomföras, och han menar att 
förutsättningarna är goda att snabbt 
kunna höja. Men samtidigt består ju 
företaget av enheter där ledningarna 
bestämmer det mesta själva. 

– Vi har bara inköpsfunktionen 
gemensamt, men vi arbetar också 
mycket med kunskaps- och erfaren-
hetsdelning. Våra vd:ar träffas regel-
bundet och delar med sig av idéer och 
metoder. 

FÖ R AT T KU N NA växa är förvärvsplanen 
viktig för Inwido. Den kom av sig under 
pandemin, av en särskild anledning: 

– Vi förvärvar företag med starka 
bolagsledningar, som vi vill behålla. Ofta 
rör det som om familjeföretag. Typiskt 
sett köper vi 70 procent av bolagen och 
jobbar tillsammans med ledningen 
under några år, för att sedan förvärva 
resten. Proceduren tar tid och bygger på 
att vi träffas fysiskt regelbundet under 
flera år för att lära känna varandra. Den 
verksamheten låg nere under pandemin, 
och vi tappade momentum i förvärven, 
säger Henrik Hjalmarsson. 

Men det har förändrats. Tidigare i år 
förvärvades brittiska Dekko. 

– Vi hade velat slutföra fler förvärv 
under 2021, men är ändå nöjda och redo 
att göra fler kvalificerade förvärv fram-
över. n

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

INWIDO
 2021 2020

Nettoomsättning, Mkr  7 725 6 681

EBITA, Mkr 922 712

Resultat per aktie, kr 12,29 8,64

Utdelning per aktie, kr 6,15 4,50

Källa:  Inwido
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O RO N ÄR STO R på aktiemarknaden för 
den amerikanska centralbankens 
räntehöjningar. I den här artikeln 
studerar vi vad tidigare räntehöjnings-

faser haft för effekter på ekonomin 
och börsen.

Vi tittar på amerikansk data, 
eftersom den amerikanska 
centralbanken Fed är världens 

mäktigaste och den svenska börsen 
sedan kronan släpptes 1992 följt den 
amerikanska nära. Det första 

diagrammet jämför nedgångarna i den 

amerikanska aktiemarknaden (från 
tidigare topp nivåer) med hur mycket 
den amerikanska ekonomin krympt 
(BNP fallit). 

I alla lågkonjunkturer som orsakats 
av räntehöjningar har också aktiemark-
naden fallit. Ibland blev nedgångarna i 
ekonomin stora, som 1973-74, 1980 och 
1981-82. Ibland blev de mindre, som 
1969-70, 1990-91 och 2001. 

De gånger som Fed höjde räntan men 
lyckades åstadkomma en mjuklandning 
(ingen nedgång i ekonomin) var börs-

fallen betydligt mindre. Det hände 1966, 
1984 och 1994.

Den djupaste börsnedgången i 
diagrammet är den globala finanskrisen 
2007-2009. Men huruvida den berodde 
på alltför stora räntehöjningar, eller på 
svagheter och excesser i det finansiella 
systemet, kan man diskutera i all evighet. 
Den senaste stora nedgången, 2020, 
utlöstes tveklöst av coronapandemin 
men föregicks av räntehöjningar som 
saktat in ekonomin.

Diagrammet visar också att långt 
ifrån alla nedgångar på börsen beror på 
lågkonjunkturer. Man brukar ibland 
skylla börskraschen 1987 på obalanser i 
ekonomin. Men det var utan tvekan så 
kallade portföljskyddsstrategier på 
aktiemarknaden som utlöste själva 

Räntehöjningar är svåra att kalibrera rätt. Ibland leder de till rejäla 
 hårdlandningar i ekonomin och ibland till snygga mjuklandningar.  
Men för aktiemarknaden är det ofta inflationens utveckling som avgör.
Text Mats Nyman, Placeringsstrateg Handelsbanken
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SÅ GICK BÖRS OCH EKONOMI I USA NÄR FED HÖJDE RÄNTAN 

Källa: Handelsbanken, Macrobond

Mats Nyman

Amerikanska börsen (S&P 500)

Amerikansk ekonomi (BNP)

Mjuklandning MjuklandningHårdlandning Hårdlandning

Liten nedgång Liten nedgång Liten nedgång Hårdlandning PandemiMjuklandningHårdlandning

Grå fält =  
Lågkonjunktur
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raset. Ekonomin fortsatte att växa. Börs-
nedgången 1998 berodde på att Ryss-
land ställde in betalningarna, och även 
denna gång fortsatte USA:s ekonomi att 
växa. Också 2018 berodde nedgången 
på börsen i stor utsträckning på global 
osäkerhet, denna gång om Kina – men 
påverkan på USAs ekonomi blev 
begränsad.

Den nedgång på aktiemarknaden 
som verkligen sticker ut är IT-kraschen 
2000-2003. Nedgången var både djup 
(den näst största under perioden) och 
lång, men nedgången i ekonomin var 
inte mer än två små hack i BNP -kurvan. 
Börsens återhämtning kom också långt 
efter ekonomins, vilket är ovanligt. I de 
flesta nedgångar är det börsen som 
vänder upp först.

FI N N S D ET DÅ något annat som kan 
förklara storleken på de olika börsned-
gångarna?

Aktiemarknadens värdering har 
faktiskt mindre betydelse än man kan tro. 
Den största nedgången  – IT-kraschen 
– skedde visserligen när fallhöjden var 
som störst och värderingen som högst*, se 
grafen på nästa sida. Men den kraftiga 
nedgången 1973-74 började vid en betyd-
ligt lägre värdering, ett P/E-tal på 18. Och 
nästa nedgång, 1980-82, började med ett 
P/E-tal nära 9 (och slutade vid ett P/E-tal 
under 7!).  Många historiska nedgångar 
har faktiskt börjat från ganska låga värde-
ringar.

DÄR E M OT HAR I N FL ATI O N E N stor bety-
delse. Men det är ofta riktningen, 
snarare än nivån, som är avgörande för 
börsens utveckling. Perioder med 

stigande inflation leder ofta till lägre 
aktiekurser. Perioder med fallande 
inflation är positivt för börsen, så länge 
inflationen inte blir negativ. Ibland 
kommer reaktionen med en fördröj-
ning, som beror på hur snabbt central-
banken reagerar och ändrar styrräntan. 
De bästa perioderna på börsen är ofta 
de med ”lagom” låg inflation, som 
medger stabilt låga räntor. Perioder 
med lagom och stabil inflation skapar 
också en trygghet som gör att företag 
och finansiella aktörer vågar ta mer 
risk, något som gynnar aktiemarkna-
dens utveckling.

Utsikterna för aktiemarknaden 

PLACERAT

beror alltså i stor utsträckning på vad 
som händer med inflationen. Även om 
den senaste amerikanska inflations-
siffran var högre än väntat, var 
årstakten lägre än föregående månad. 
Skulle takten fortsätta att falla, då kan 
nog aktiemarknaden tåla en lite svagare 
ekonomi och några räntehöjningar till 
– för då vet man att bättre tider kommer 
framöver. Men om nedgången visar sig 
vara en engångshändelse, då kommer 
oron för högre räntor och lågkon-
junktur att fortsätta växa i takt med 
inflationen. n
* Shiller P/E beräknas på ett genomsnitt av 10 års 
historiska vinster, justerade för inflation.

Finanskrisen 2008

”Perioder med stigande 
inflation leder ofta till lägre 
aktiekurser. Perioder med 

fallande inflation är positivt 
för börsen, så länge 

 inflationen inte blir negativ.”
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EUROPA SMÅBOLAG
●  Låg värdering i kombination med hög 

tillväxtpotential ökar chansen till god 
avkastning på sikt

●  Placerar i små och medelstora bolag 
med hög tillväxt och sunda affärsmo-
deller

JAPAN TEMA
●  Den japanska börsen har många stabila 

globala bolag, är relativt lågt värderad 
och dessutom har valutan försvagats 
vilket gynnar exportföretagen

●  Placerar i noggrant utvalda bolag inom 
teman med hög långsiktig tillväxt

SVENSKA SMÅBOLAG
●  Mindre svenska bolag erbjuder hög 

långsiktig tillväxt till relativt låg värde-
ring och är ofta mindre konjunktur-
känsliga än många större bolag 

●  Placerar i små och medelstora 
 noggrant utvalda bolag

De globala aktiemarknaderna har haft en svag 
utveckling i år, och den svenska börsen hör till 
dem som fallit mest. Aktier i mindre bolag har 
generellt gått ner mer än aktier i större bolag, 
och tillväxtbolag har också drabbats hårt. Allt 
detta har påverkat fondtipsens utveckling. 
Samtidigt har värderingarna blivit mer att-
raktiva. Vi bedömer att fonderna Europa 
Småbolag och Svenska Småbolag 
nu erbjuder en kombination av 
hög tillväxtpotential till en rela-
tivt låg värdering. Även Japan 
Tema har en god långsiktig 
potential, varför vi behåller 
fondtipsen oförändrade.

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

Historisk utveckling är ingen garanti 
för framtiden. Fonder kan både öka och 
minska i värde och det är inte säkert att 
du får tillbaka alla pengar du satt in. En 
fond med risknivå 6-7 enligt fondens 
faktablad, kan variera kraftigt i värde till 
följd av fondens sammansättning och 
förvaltningsmetodik. Sammanfattning 
av investerares rättigheter samt infor-
mationsbroschyr, fondbestämmelser 
och faktablad för respektive fond finns 
på handelsbanken.se/fonder.

Våra  
placerings tips  

är tänkta som ett  
komplement till en  

basportfölj med god  
riskspridning. 
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USA: INFLATION OCH AKTIEMARKNADENS VÄRDERING 
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Tre frågor till …
JOHANN GUGGI, CHEF ALLOKERINGSFÖRVALTNINGEN, HANDELSBANKEN FONDER

Vad  påverkar er strategi mest just nu?
– Att osäkerheten ökat. Vi har under en 

tid bedömt att de aktiemarknader som 
gynnas när ekonomin växer 
starkt, ska få skjuts av goda 
ekonomiska utsikter. Men så 
blev inte fallet. Trots bra före-
tagsvinster för årets första 
kvartal ser vi stora kurssväng-
ningar på världens börser och 
att avkastningspotentialen 
försämrats. En av de risker vi 
tidigare lyft, snabbt 
stigande räntor, har 
materialiserats. 
Den amerikanska 

tioårsräntan börjar nå en nivå som kan 
dämpa placerarnas riskvilja på börsen. Och 
en hög inflationstakt i många av västvärl-
dens länder väntas få centralbankerna till 
fler och snabbare räntehöjningar för att 
försöka bekämpa inflationen, vilket kan 
dämpa de ekonomiska utsikterna ytter-
ligare.

Hur hanterar ni osäkerheten?
– Vi har succesivt minskat andelen 
aktier i Multi Asset- fonderna från en 

övervikt till en svag undervikt, och 
istället ökat andelen svenska ränte-
placeringar med kort löptid. För 
att kunna få en högre avkastning på 

ränteinnehaven föredrar vi 
företags krediter och investe-

ringar i obligationer från 
tillväxtmarknader 

som stått emot den 
senaste tidens 
marknadsoro bra. 

Vad gäller aktier föredrar vi marknaderna i 
Japan och tillväxtmarknaderna och har 
minskat exponeringen mot europeiska 
samt svenska aktier.

Vad kan få er mer positivt inställda till 
börsen?

– Att inflationen faller tillbaka och i sin 
tur leder till att ränteuppgångarna stannar 
av är det viktigaste. Sådant som kan bidra 
till det är att olje- och energipriser stabili-
seras, att det kinesiska samhället öppnar 
upp och nya nedstängningar kan undvikas 
så att företagen globalt kan producera i takt 
med efterfrågan. 

Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. 
Fonder kan både öka och minska i värde och det är 
inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. 
En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, 
kan variera kraftigt i värde till följd av fondens 
sammansättning och förvaltningsmetodik. 
Sammanfattning av investerares rättigheter samt 
informationsbroschyr, fondbestämmelser och 
faktablad för respektive fond finns på 
handelsbanken.se/fonder.

Viktigt att inflationen faller tillbaka 
Hög inflationstakt, stigande räntor, 
svagare konjunkturutsikter samt det 
pågående kriget i Ukraina har ökat 
svängningarna på världens börser 
vilket fått oss att dra ner aktievikten. 

Johann Guggi
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