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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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H
östen närmar sig och det är dags för nya 
spännande nummer av Fokus Placeringar! 
Återhämtningen på världens aktiemarknader 
har fortsatt och Stockholmsbörsen har klättrat 

närmare 10 procent sedan midsommar. Devisen ”köp till 
sillen” fungerade således denna gång. Men hur  kan 
börserna vara så starka när den ekonomiska aktiviteten är 
så osäker? Lever aktiemarknaden sitt eget liv skilt från den 
bräckliga ekonomin, eller finns det logiska förklaringar till 
börsutvecklingen? På sidorna 4-6 ger Mats Nyman och 
Halfdan Grangård sina tankar runt dessa frågeställningar.

Det oberoende amerikanska analysföretaget Dalbar 
Inc har sedan länge presenterat årliga studier om hur vi 
som investerare beter oss med våra placeringar. Ett åter-
kommande budskap är att de flesta får väsentligt lägre 
avkastning på sitt kapital än vad marknaderna ger över 
tiden. Förklaringen är att vi sparare agerar emotionellt, 
det vill säga tenderar att bli oroliga och säljer när markna-

derna faller och övermodiga och köper när marknaderna 
stiger. Ambitionen att försöka tajma marknaderna resul-
terar ofta i att köp och försäljningar sker vid fel tidpunk-
ter. För även om man lyckas pricka en börsnedgång rela-
tivt väl så är det svårt att veta när man ska köpa tillbaka de 
sålda aktierna igen. Effekten blir att vi ofta missar de efter-
följande uppgångarna, vilket drar ner den långsiktiga 
avkastningen. Att ”sitta still i båten” är ingen dålig strategi, 
om portföljen har rätt mix och en väl avvägd risknivå från 
början. På sidan 13 ger vi några förslag på frågor att ställa 
sig när man ser över sitt sparande.

A
vslutningsvis, missa inte den spännande inter-
vjun med Fredrik Jejdling, chef för affärsområ-
det Networks på Ericsson, som bland annat 
berättar om den massiva 5G-utrullning som 

förväntas ske de närmaste åren. 
Trevlig läsning!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Börs, ekonomi  
och sparstrategier
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Aktuellt

Ekonomin växlar upp

I BAC K S P EG E LN S E R vi en historisk 
kollaps. Världshandeln har fallit 
med runt 17 procent och arbetslös-
heten har ökat dramatiskt. 

Hur olika länder påverkats 
 ekonomiskt beror dels på hur krisen 
hanterats, men också på hur demo-
grafi och näringslivsstruktur ser ut. 
De nordiska länderna har klarat sig 
bättre än övriga EU och USA.

Världsekonomin faller i år med 
4,3 procent enligt vår nya prognos. 
Med stöd av fortsatta stimulanser 
från finans- och penningpolitik 
räknar vi med en tillväxt på 5,2 
 procent 2020 och 3,5 procent 2021. 

Det kommer ta lång tid innan 
produktionsbortfallet tidigare i år 
återhämtats. Den ekonomiska 

 kollapsen har försämrat läget på 
arbetsmarknaden, och ändrade 
konsumentbeteenden gör att många 
arbeten inte kommer tillbaka, vilket 
dämpar framtida konsumtion. 
Dessutom bidrar osäkerheten till att 
hålla tillbaka företagens nyanställ-
ningar och investeringar.   

Stimulansåtgärderna har varit 
viktiga för att minska de långsiktiga 
effekterna av krisen och stödja 
 återhämtningen. Samtidigt finns det 
en gräns för hur länge länder har råd 
med krispolitiken, om de också ska 
ha möjlighet till nya stimulansåtgär-
der längre fram. Vi räknar med fort-
satt expansiv finanspolitik men inte i 
samma omfattning som hittills.

Osäkerheten kopplad till vår 
konjunkturprognos är stor, mot 
bakgrund av den ovanliga chock 
som har drabbat ekonomin. Risken 
för ett större bakslag i återhämt-
ningen finns kvar, men har minskat 
då flera länder lyckats öppna upp 
utan större återverkningar. n

Den mest intensiva fasen av covid-19-pandemin 
har passerat. Världen har börjat öppna upp och 
den ekonomiska aktiviteten stiger återigen efter ett 
historiskt ras.
Text Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

Nyheter

☛ Christina Nyman och Claes Måhlén diskuterar 
utsikterna för Sverige och världsekonomin: 
www.handelsbanken.se/konjunkturprognos

Ny konjunkturprognos: 
Återhämtning i sikte 
Nu syns tecken på återhämtning 
efter det historiska fallet i BNP 
och sysselsättning. På kort sikt 
kommer BNP att öka starkt när 
alltfler människor går tillbaka till 
jobbet, men krisens djup gör att 
vi räknar med en lång resa tillba
ka. Det säger Handelsbankens 
chefsekonom Christina Nyman 
när hon i dagarna presenterade 
Handelsbankens nya konjunktur
prognos.

HANDELSBANKENS 
BNP-PROGNOSER  
(procent) 2020 2021 2022

Sverige -4,6 3,7 2,7
Euroområdet -9,4 4,6 2,2
USA -5,3 4,0 2,5
Kina 2,0 7,5 5,7

 

26 augusti 2020 
Världsekonomin åker berg- och dalbana 

- Uppväxling efter historiskt ras 

- Global räntenedgång bakom börsfest 

- Lång väg kvar på arbetsmarknaden 

 

 

☛  Länk till rapporten:
www.handelsbanken.se/ 
konjunkturprognos

http://www.handelsbanken.se/konjunkturprognos
https://www.handelsbanken.se/tron/public/info/contents/v1/document/32-99716?targetGroups=OFFICE
https://www.handelsbanken.se/tron/public/info/contents/v1/document/32-99716?targetGroups=OFFICE


VINJETT / undervinjett

En del säger tvärsäkert att aktie-
marknaden har fel. Kan det vara så?
MATS NYMAN: Så enkelt är det inte. 
När ekonominyheterna pratar om 
fallande industriproduktion, sti-
gande arbetslöshet  och budgetun-
derskott handlar det om sådant som 
händer just nu eller som hände nyli-
gen. Börsen, däremot, värderar bola-
gen utifrån deras framtidsutsikter 
och hur stor osäkerheten är kring 
dessa. Därför brukar aktiemarkna-
den vända upp innan konjunkturen 
återhämtar sig.
HALFDAN GRANGÅRD: Sedan måste 
man komma ihåg att börsen inte är en 
perfekt återspegling av hela ekono-
min. Ett exempel är att IT- och kom-
munikationsbolag utgör 39 procent 
av det amerikanska indexet S&P 500 
samtidigt som sektorn står för min-
dre än 10 procent av USA:s bruttona-
tionalprodukt, BNP.
MATS: Ett annat exempel är att 
många företag i de branscher som 
drabbats värst, till exempel restau-
ranger, nöjen och  turism, inte är 
börsnoterade.

I fokus

HALFDAN: Ändå finns det förstås ett 
starkt samband mellan företagens 
vinstutveckling och den förväntade 
utvecklingen i ekonomin. När vi 
jämför våra prognoser för USA:s 
BNP-tillväxt med aktieanalytikers 
förväntningar på vinstutvecklingen 
för bolagen i S&P 500 är bilden 
snarlik. Vinsterna varierar mer än 
BNP, men det är helt normalt. Vår 
bedömning är att både tillväxt och 
vinster bottnar i år, och sedan åter-
hämtar sig under 2021 och 2022.

Skilda världar när 
börsen går upp men 
ekonomin är svag
BÖRSEN. Många har reagerat på att aktiemarknaden är så 
stark när ekonomin är svag och framtidsutsikterna osäkra. 
 Handelsbankens placeringsstrateg Mats Nyman samtalar 
med makroekonom Halfdan Grangård om vad som 
 egentligen driver börsen.  
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ÅTERHÄMTNING 2021 OCH 2022
BNP och vinst per aktie i USA, faktiska och prognoser.
  

Källor: Macrobond, Bloomberg och Handelsbanken
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Trots coronaoro och stigande arbetslöshet 
går de amerikanska aktiemarknaderna för 
högtryck, bilden är tagen utanför New York 
Stock Exchange. 
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I FOKUS / Börsen

 MATS: Men kan den vinstutveckling 
som analytikerna förväntar sig förklara 
börsens utveckling?
HALFDAN: Nej det kan den inte, och det 
beror på att aktiemarknaden också styrs 
av andra faktorer. De två viktigaste är 
marknadsräntorna och den riskpremie 
– den extra avkastning – som placerare 
vill ha för att köpa aktier, eftersom de 
innebär en högre risk än ränteplace-
ringar.
MATS: Centralbankernas kraftfulla age-
rande under pandemin har alltså gynnat 
börsen. Deras räntesänkningar har 
sänkt marknadsräntorna på obligatio-
ner, vilket gynnar aktier eftersom fram-
tida bolagsvinster blir mer värda.
HALFDAN: Dessutom har centralban-
kerna köpt obligationer i en tidigare 
aldrig skådad omfattning och takt. När 
de köper obligationer från investerare i 
den privata sektorn måste dessa hitta nya 
placeringar. Och eftersom räntorna är så 
låga är aktier ett intressant placeringsal-
ternativ.
MATS: Om vinsterna går ner men för-
väntas återhämta sig, och om lägre rän-
tor ger aktiemarknaden stöd, varför har 
då börsen rört sig så mycket?
HALFDAN: Det beror på riskpremien. I 
början av pandemin fruktade investe-
rarna att den ekonomiska krisen skulle 
leda till ett stort antal konkurser, vilket 
skulle leda till stora förluster i banksek-
torn och en svag efterfrågan i ekonomin. 
Det fanns också en genuin osäkerhet om 
hur djup nedgången skulle bli eftersom 
pandemin representerade något helt 
nytt. Allt detta ledde till att aktieplace-
rare vill ha lite bättre säkerhetsmarginal 

– en högre riskpremie – vilket innebär 
en lägre aktievärdering.  
MATS: Dessutom fungerade finans-
marknaderna väldigt dåligt under några 
veckor i februari-mars, när oron var som 
störst. Om det är svårt att hitta köpare 
till sina aktier eller obligationer, och om 
de är svåra att värdera, då blir riskpre-
mien ännu högre. Kapitalflöden är ofta 
mer kortsiktiga än ekonomiska faktorer, 
men under kortare perioder kan de ha 
mycket stor påverkan på börskurserna.
HALFDAN: De åtgärder som centralban-
kerna och politikerna vidtog under den 
värsta krisen hjälpte både ekonomin, 
företagen och finansmarknaderna 
direkt. Därför började riskpremierna 
snabbt att falla. Men riskpremien på 
aktier är fortfarande högre än normalt, 
jämfört med avkastningen på räntepla-
ceringar.
MATS: Du har räknat på hur de olika 
faktorerna påverkar aktiemarknaden.
HALFDAN: Ja, i vår nya konjunkturprog-
nos försöker vi summera de olika effek-
terna. Den rosa stapeln i diagrammet till 
höger visar hur mycket mer värda vin-
sterna blir tack vare lägre räntor – drygt 
20 procent.

Den mörkblå stapeln visar hur 
mycket nedgången i vinster 2020-2022 
påverkar värderingen. Effekten av lägre 
vinster de närmaste åren är mycket 
begränsad, eftersom det största värdet i 
företagen kommer från vinster som 
ligger längre fram i tiden.

Den ljusblå stapeln visar vad som 
händer om vinsterna förblir 10 procent 
lägre 2023 och för all framtid. Det sän-
ker värdet av vinsterna markant, men 

ändå betydligt mindre än vad börsen föll 
i början av året.

Det är först om man tror att framtida 
vinster dessutom kommer att växa lång-
sammare – den röda stapeln – som vin-
sterna minskar så mycket att det helt äter 
upp effekten av lägre räntor. 
MATS: Så om vi ska sammanfatta: De 
förväntade vinsterna är lägre, men det 
påverkar faktiskt inte börsen så mycket. 
Räntorna är lägre, vilket gynnar aktie-
marknaden kraftigt. Men börsen är 
ungefär oförändrad jämfört med febru-
ari, vilket tyder på att riskerna fortfa-
rande upplevs som höga.
HALFDAN: Precis. Aktiemarknaden är 
optimistisk, men inte orealistisk. Det 
avgörande framöver blir om stimulan-
serna är tillräckliga, och vad som händer 
med företagens vinsttillväxt på lång 
sikt. n

VAD STYR BÖRSENS VÄRDERING?

ATT HÅLLA ÖGONEN PÅ I HÖST
• Hur utvecklas pandemin? 
Om smittspridningen fort - 
sätter att ta fart hämmar det 
återhämtningen i ekonomin.

• Federal Reserve. Den 
amerikanska centralbanken 
verkar ovillig att stimulera 
ytterligare just nu. Kommer 
det att hålla?

• Vad händer i amerikansk 
politik? Presidentvalet är 
förstås viktigt, men även 
valet till kongressen. Om 
Vita Huset och kongressen 
innehas av olika partier kan 
det bli svårt att få igenom 
viktiga beslut.

• Relationen mellan USA 
och Kina. Fortsätter Trump 
att hota Kina och kinesiska 
företag för att vinna röster, 
och vad händer efter valet?

• Brexit. Kraschar Storbritan-
nien ut ur tullunionen med 
EU vid årsskiftet?
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Förändringar i nuvärdesberäkningar är 
beräknade för S&P 500 från 2020-02-20, 
precis innan aktiemarknaden föll till följd 
av covid-19-oron fram till 2020-08-21.
Källor: Macrobond och Handelsbanken

Lägre 
vinster de 
närmaste 

åren

Varaktigt 
lägre 

 vinster 

Lägre 
 räntor

Varaktigt lägre  vinster 
och lägre vinst tillväxt

 Halfdan 
Grangård 
och Mats 
Nyman.
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NORDEN INTE LIKA HÅRT DRABBAT
Procentuell förändring i BNP första 
halvåret 2020.

 Norden / MAKRO

D E N O R D I S K A E KO N O M I E R NA har tvär-
nitat i och med covid-19-pandemin. 
Men BNP-siffrorna är inte lika illröda 
som i övriga EU där man införde mer 
strikta karantänsregler. 

Danmark, Finland och Norge införde 
omfattande isolerings åtgärder under 
mars och april. Skolor, restauranger och 
många butiker stängdes. Men tillverk-
ningsindustrin och byggsektorn kunde 
till stor del fortsätta med sina verksamhe-
ter. Att hemarbete har varit betydligt van-
ligare i de nordiska länderna än i resten av 
EU har också hållit uppe produktionen. 

Sverige valde en mjukare nedstäng-
ningsstrategi, som i större utsträckning 
byggde på rekommendationer, och att 
åtgärderna skulle vara kvar under en 
längre tid. Undervisning för barn under 
16 år har bedrivits som vanligt samtidigt 
som restauranger och affärer kunnat vara  
öppna, givet att gästerna håller social 
distans.

M E N D ET ÄR inte enbart formella förbud 
som styr hur vi beter oss. Restaurang-
besök och annan tjänstekonsumtion 

Detaljhandeln var relativt oförändrad i 
Sverige, och i övriga nordiska länder har 
den istället ökat när hushållen dragit 
ned på tjänstekonsumtion och utlands-
resor. I många EU-länder rasade 
detaljhandeln under mars och april, då 
butiker stängdes och hushåll inte fick 
lämna hemmet. 

SVE R I G E O C H FI N L AN D har en export-
mix som historiskt påverkats mer av 
svängningar i världskonjunkturen än 
Danmark och Norge. Nedstängning-
arna har slagit hårt mot världshandeln 
vilket drabbat svensk fordonsindustri 
hårt. Sveriges industriproduktion var 
efter en dipp i april fortfarande nästan 
10 procent lägre i juni än i januari. Fin-
land har klarat sig bättre men visar en 
minskning med 3 procent under första 
halvåret. Långa ledtider har dämpat 
nedgången där och produktionen inom 

metallindustrin har ökat. 
Norges utlandsberoende 

hänger ihop med oljepriset, 
som föll kraftigt i mars. Inves-
teringar kopplade till oljein-

dustrin har fallit kraftigt och 
bidrog till lägre industripro-
duktion i Norge. Danmark är 

istället beroende av läkemedels- och 
livsmedelsindustrin som har gynnats 
under coronakrisen. 

I TAKT M E D att restriktioner hävts har 
den ekonomiska aktiviteten tagit fart. 
Med en internationellt sett låg offentlig 
skuldsättning borde de nordiska län-
derna ha bättre förutsättningar än 
många andra länder att bedriva en 
expansiv finanspolitik under lång tid. 
Även en stark bostadsmarknad och ett 
högt hushållssparande skapar förutsätt-
ningar för en relativt stark återhämtning 
i de nordiska länderna. 

Trots det kommer en svag arbets-
marknad och fortsatta restriktioner 
kring social distansering dämpa åter-
hämtningen. Och det låga oljepriset och 
lägre investeringar i oljeindustrin 
bedöms vara ett sänke för norsk eko-
nomi de kommande åren. n

rasade även i Sverige. Google -
data visar att rörligheten i 
offentliga miljöer sjönk snabbt 
under mars i alla nordiska län-
der sedan smittspridningen blev 
ett faktum och restriktioner infördes. 

Men hushållen har framförallt dragit 
ner på konsumtion av tjänster. 

Hur hårt ekonomier drabbas av coronakrisen beror på flera faktorer,  
inte bara formella restriktioner för att förhindra smittspridningen. De nordiska 
länderna har drabbats olika, men lindrigare än övriga Europa.
Text Anders Bergvall, makroekonom, Handelsbanken

Sociala restriktioner  
tynger ekonomin
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Anders Bergvall

Macrobond och Handelsbanken (prognos kvartal 2 , Norge)
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Även om den danska ekonomin påver-
kats av covid-19 har effekten mildrats av 
att viktiga sektorer som läkemedel och 
livsmedel gynnats under krisen. 
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AKTIEKOLLEN / Fokuslistan

M E D E N U P P G ÅN G på nära 20 procent var 
Getinge, tillsammans med Boliden, 
Fokuslistans starkaste aktie fram till vår 
uppdatering av listan den 11 augusti. 
Medicinteknikbolaget har gynnats av en 
stark försäljning av respiratorer, vilket 
bidrog till att rapporten för det andra 
kvartalet var betydligt bättre än väntat. 
Även om utvecklingen under det andra 
kvartalet ger stöd för vår positiva syn på 
Getinge, förväntar vi oss betydande 
svängningar i kvartalsresultaten fram-

över. I sektorn Hälsovård 
ser vi därför större poten-
tial i förhållande till risken i 
det förvärvsdrivna kon-
traktsläkemedelsbolaget Recipharm, en 
aktie som är i en bra trend. 

Bostadsfastighetsbolaget John Matt-
son har klarat sig bättre än fastighetssek-
torn som helhet under sommaren och 
aktiekursen har närmat sig vår analyti-
kers riktkurs. Fabege, som nyligen fick 
rekommendationen Köp, har därmed 
blivit sektorfavorit i fastighetssektorn. 
Aktien föll kraftigt i samband med att 
covid-19-pandemin bröt ut, och har 
harvat på låga nivåer sedan dess. Bolaget 
är inte immunt mot ett svagt marknads-
läge, men vi menar att Fabeges sunda 
finanser, låga värdering och värdefulla 
byggrättigheter bör göra aktien till en 
relativ vinnare i sektorn. 

I juni lanserade vi Fokuslistan, med omkring 10 av våra aktieanalytikers 
 främsta köprekommendationer inom respektive sektor. I vår senaste 
 uppdatering ersätts Getinge av Recipharm i hälsovårdssektorn medan 
Fabege ersätter John Mattson som favorit i sektorn Fastigheter. 
Text Peter Engstedt, aktiestrateg, Handelsbanken.

Två nya sektor favoriter

Peter Engstedt

Mellan den 16 juni – då Fokuslistan 
lanserades – och uppdateringen den 11 
augusti steg Stockholmsbörsens breda 

index med runt 10 procent. Under 
samma period steg Getinge med 

nära det dubbla och John Mattson 
med 6 procent. Båda dessa aktier 
presterade bättre än sina sektor-
index. I övrigt noterar vi att även 

Boliden gick betydligt bättre än 
börsen som helhet och sitt sektor-

index, medan Essity, Sampo och Tele2 
utvecklats svagare än sina jämförelse-
index sedan inträdet. Samtliga aktier på 
Fokuslistan har stigit sedan mitten av 
juni. 

FO KU S LI STAN P R E S E NTE R A S löpande i 
vår Marknadsinformationstjänst*, i Börs-
nytt samt här i Fokus Placeringar. Utöver 
själva listan ingår uppdaterade nyckeltal, 
bolagsbeskrivningar samt vår syn i kort-
het för respektive bolag, där det framgår 
varför aktien är en sektorfavorit.  n 

* Om du har en depå, till exempel ett investerings
sparkonto, och loggar in på Internetbanken för du tillgång 
till Handelsbankens analyser och Fokuslistan i Marknads
informationstjänsten.

I Handelsbankens 
tjänst Marknads
information kan du 
ta del av löpande 
uppdateringar av 
Fokuslistan. 
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Fabege har en betydande exponering 
mot kontorsmarknaden i Stockholm. 
Här deras kontorsfastighet Luma i 
 Hammarby Sjöstad. 
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 BOSTÄDER

Bostadspriserna 
står pall trots oro 
för arbetslöshet
Osäkerheten kring covid19pandemin 
 dämpar efterfrågan, arbetslösheten 
ökar och det lär dröja innan företagen 
börjar nyanställa. Trots det ser bostads
priserna i Sverige ut att tuffa på, med 
stöd av låga ränteförväntningar.  

Hur är läget på bostadsmarknaden?
– Den har visat på överraskande motstånds

kraft. Enligt den senaste statistiken från Value
guard steg bostadspriserna brett, med i snitt 2 
procent, i juli. Det är tredje månaden i rad med 
stigande priser, efter nedgångarna i marsapril. 
Snittpriserna är nu högre än innan pandemin. 
Samtidigt har aktiviteten ökat markant. Även om 
vi vet att utbudet är begränsat och att bolånerän
torna lär förbli låga länge hade vi förväntat oss 
en svagare utveckling av såväl priser som antal 

försäljningar. Oron bland hushåll för 
att drabbas av arbetslöshet samt 

för svensk ekonomi är betydligt 
större än vanligt. 

– Ändå har antalet sålda 
 bostadsrätter skjutit i höjden 
och priser på villor och fritids
hus har ökat särskilt starkt. En 
förklaring skulle kunna vara att 
krisen till stor del har drabbat 
låg inkomsttagare, som inte 

i lika hög grad äger sin bostad. Dessutom har 
börsuppgången bidragit till att förmögenheter 
inte minskat. Vår nuvarande bedömning är att 
bostadspriserna fortsätter öka svagt under hös
ten. Men det är förutsatt att det inte blir något 
bakslag i återhämtningen. 
Och vad händer med boräntorna?

– Vi räknar med att reporäntan är kvar på noll 
procent under överskådlig framtid, vilket talar för 
att dagens låga ränteläge på bostadsmarknaden 
består under flera år. Riksbanken kommer sanno
likt skifta fokus, från krisbekämpning till att sträva 
mot inflationsmålet. Det underliggande inflations
trycket har varit lågt. Samtidigt har den svenska 

kronan stärkts mot både dollarn och 
euron, vilket dämpar importpriser

na. Kronförstärkningen, lågkon
junkturen och begränsade 

löneökningar talar för 
ett fortsatt lågt infla

tionstryck de 
närmaste 

åren. 

Två nya sektor favoriter

Handelsbankens Fokuslista

Fokuslistan innehåller omkring 
10 favoritaktier i olika sektorer. 
Urvalet av aktier baseras främst 
på Handelsbanken Capital Mar-
kets fundamentala analyser och 
rekommendationer, vars 
tidshorisont är 12 månader. Lis-
tan strävar efter att innehålla 
Handelsbanken Capital Markets 
främsta köprekommendationer 
inom varje sektor, och samman-
ställs av Handelsbanken Private 

Client Advisory & Communica-
tion. Uppdatering av listan sker 
normalt en gång i månaden, 
men förändringar av innehaven 
kan även ske löpande vid exem-
pelvis rekommendationsföränd-
ringar. Fokuslistan ska inte ses 
som en portfölj av aktier och rik-
tar sig främst till aktieintresse-
rade kunder med betydande 
aktieinnehav.

Bolagsspecifika upplysningar 
finns på  Handelsbanken Capital 

Markets webbplats:  
https://reon.researchonline.se/
desc/disclosure. 

På https://reon.researchonline.
se/desc/disclaimers finns en för-
teckning över alla rekommen-
dationer under den senaste 
12-månadersperioden, inklusive 
målkurs och relevant marknads-
pris vid tidpunkten för analysen. 
Där finns även transaktionshis-
torik avseende Fokuslistan.

FABEGE 
100 procent Stockholm

Fabegeaktien har presterat sämre än 
fastighetsindex sedan covid19pandemin 
inleddes, vilket enligt vår bedömning främst 
beror på osäkerhet om företagets möjligheter 
att starta nya projekt och dess exponering 
mot den volatila kontorsmarknaden i 
Stockholm. Samtidigt som vi förstår denna 
oro, ser vi att Fabeges betydande byggrättig
heter till lågt bokfört värde är en viktig 
ingrediens i bolagets värde. Bland annat 
bedömer vi att det finns en attraktiv utveck
lingspotential i Arenastaden i norra Stockholm 
(Solna).

Mer än 80 procent av beståndet är kontors
fastigheter och alla Fabeges fastigheter ligger i 
Stockholm. Vi menar att Fabeges högkvalitativa 
och moderna fastighetsportfölj är väl lämpad 
för att möta en eventuell svagare efterfrågan, 
vilket innebär att Fabege bör vara en relativ
vinnare i tuffare tider. Fabege är förstås inte 
immunt mot ett svagt marknadsläge, men vi 
menar att bolagets sunda finanser, låga värde
ring och värdefulla byggrättigheter bör ge stöd 
till aktien.

RECIPHARM
Förvärvsdriven tillväxt

Recipharms kunder är läkemedelsföretag som 
lägger ut tillverkning och viss utveckling till en 
effektiv kontraktsläkemedelsproducent. 
Produkterna inkluderar tabletter, ampuller, 
injektionslösningar och inhalatorer. Vi tror att 
det långsiktiga värdet på Recipharm främst är 
kopplat till en förvärvsdriven tillväxt i vinst per 
aktie. Bolaget har en bevisad historik av 
framgångsrika förvärv, med stora synergier 
både på intäkts och kostnadssidan. Recipharm 
har byggt en betydande plattform i Europa och 
vi tror på fortsatta värdehöjande förvärv 
framöver. Därtill bidrar en stabil organisk tillväxt 
och goda utsikter för marginalförbättringar till 
vår positiva syn på aktien.

Den nyligen genomförda nyemissionen 
kopplad till förvärvet av Consort Medical tar 
bort det aktieöverhäng som har pressat aktien, 
samtidigt som nettoskulden och den finansiella 
risken minskat betydligt. Vi räknar med en årlig 
genomsnittlig vinsttillväxt på 45 procent under 
2021-22. Baserat på våra vinstprognoser för 
2021-22 handlas aktien till drygt P/E 20x, vilket 
vi menar inte är för aggressivt, i synnerhet 
givet potentialen för ytterligare förvärv som 
inte ligger i prognoserna. 

Helena Bornevall, 
makroekonom, 
 Handelsbanken

Bolag Sektor Inträdesdatum 

Boliden Basmaterial 16 juni 2020

Elextrolux  Professional Sällanköpvaror och -tjänster 16 juni 2020

Essity Dagligvaror 16 juni 2020

Fabege Fastigheter 11 aug 2020

Fortum Kraftförsörjning 16 juni 2020

Lundin Energy Energi 16 juni 2020

Nokia Teknologi 16 juni 2020

Recipharm Hälsovård 11 aug 2020

Sampo Finans 16 juni 2020

Sandvik Industri 16 juni 2020

Tele2 Telekommunikation 16 juni 2020

FOKUSLISTAN
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UTR U LLN I N G E N AV 5G kommer inte 
att märkas för konsumenter, heter 
det ofta. Det är industrin som 
beskrivs som den stora vinnaren på 
5G, som ger snabbare uppkoppling, 
lägre fördröjning och högre kapaci-
tet. Det ska bland annat göra det 
möjligt att fjärrstyra arbete i gruvor 
och i sjukvården, och göra att bilar 
kan bli självkörande. Konsumenter 
kommer att fortsätta använda sina 
mobiltelefoner som tidigare. 

Men den bilden stämmer inte, 
om man lyssnar på Fredrik Jejdling, 
vice vd och chef för affärsområdet 
Networks på Ericsson, världsle-
dande inom utvecklingen av 5G och 
med verksamhet i 180 länder. På 
marknader som ligger först med sin 
utrullning av den nya tekniken är 
konsumenterna inte på något sätt 
sidsteppade, tvärtom. 

– I exempelvis Sydkorea, där man 
har kommit långt med utbyggna-
den, har konsumenterna redan nu 
tillgång till ett betydligt snabbare 
internet. Det ger dem bättre möjlig-

het att använda Augmented reality- 
och Virtual reality-applikationer 
(förstärkt eller virtuell verklighet 
genom datorgenererade sinnes-
intryck), säger han. 

Med det följer bland mycket 
annat mer avancerade mobilspel och 
möjligheten att koppla ihop olika 
saker med varandra – det som kallas 
”Internet of Things”.

– Men det är svårt att förutse 
allt vad tekniken kommer att 
användas till. Vem kunde förutse 
Uber eller Spotify? Vi ser 5G som 
en innovationsplattform för 
många typer av industrier och nya 
tjänster, säger Fredrik Jejdling. 

E N LI GT E R I C S S O N S P RO G N O S 

väntas det finnas 2,8 miljarder 
5G-abonnemang globalt i slutet av 
2025, berättar han.

Det är många faktorer som påver-
kar takten för utrullningen av 5G, 
inte minst beslut från statsmakterna 
i alla länder. Det är politiker och 
myndigheter som bestämmer om 

Intervju

FREDRIK JEJDLING
Vice vd och chef för affärs-
området Networks på Ericsson 
sedan 2017. 

bakgrund: Handelshögskolan i 
Stockholm. På Ericsson sedan 
2006. Dessförinnan Tele2 och 
Electrolux. 

familj: Fru och två barn.

fritid: Sport av alla sorter. 

”Hela Europas 
 industri kan  
halka efter”
Utbyggnaden av 5G går snabbare än väntat.  
Men Asien och USA ligger före Sverige och resten  
av Europa. Här behövs politisk enighet kring 
 infra strukturen om man inte ska hamna i bakvattnet. 
Det säger Fredrik Jejdling, vice vd på Ericsson. 
Text Ingrid Kindahl  Foto Ericsson

Ericssons nätverkschef Fredrik Jejdling: 
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 infrastruktur och de avgör bland annat 
hur de så kallade spektrumtillstånden* 
delas ut. 

ÄVE N O M 5G just nu byggs ut snabbare 
än många hade räknat med, skiljer sig 
takten åt mellan länder. 

– Generellt sker just nu mer utbygg-
nad i Sydkorea, Kina och USA. Europa 
är en fragmenterad marknad där många 
länder ska komma överens. Det gör att 
olika typer av spektrum-auktioner sker 
sent, säger Fredrik Jejdling.

Därmed menar han att hela industri-
utvecklingen i Europa och inte minst 
Sverige står på spel i konkurrens med 
Asien och USA. Utan 5G blir det inte 
samma förutsättningar för innovationer. 
Och utan innovationer? Hur ser framti-
den ut då? Ett land som Sverige är kan-
ske särskilt sårbart med tanke på det 
stora beroendet av exportindustri och 
den historiska ingenjörskonst som 
Ericsson självt är sprunget ur. 

Men Ericsson är ett globalt företag 
och Fredrik Jejdling har ett helikopter-
perspektiv. Ett område han bevakar nära 
är utvecklingen av internationella han-
delsrelationer, där bråket mellan USA 
och Kina står i centrum. President 
Trump har sett till att den amerikanska 

staten har förbjudit telekombolag att 
använda teknik från Ericssons största 
konkurrent, kinesiska Huawei. Det 
borde egentligen vara en fördel för Erics-
son, som levererar för fullt i Kina. Men 
förhållandena är komplicerade. Risken 
finns att Kina sluter sig inom sin egen 
enorma marknad. Å andra sidan kan 
även de stora amerikanska bolagen som 
Google och Microsoft gå sina egna 
vägar med sin molnteknik och bli sina 
egna operatörer, vilket skulle försvaga 
Ericssons position. 

H U R S E R FR E D R I K Jejdling på allt detta? 
På det enda sätt han kan:  

– Vi fokuserar på det vi kan påverka. 
Som att satsa på forskning och utveckling 
för att kunna erbjuda kunder marknads-
ledande produkter och teknologier. Vi 
vill att kunderna ska välja oss oavsett han-
delsdiskussioner. Vårt marknadsledar-
skap är ju bara relevant när kunderna 
bedömer oss kommersiellt, när vi vinner 
affärer och vår teknologi höjer kundernas 
intäkter. Det är så vi har ökat våra mark-
nadsandelar de senaste tre åren. 

Ericsson ser sig som en neutral leve-
rantör av 5G-teknik, vilket innebär att 
vem som helst ska kunna bli kund oav-
sett tidigare tekniksatsningar. Därför 

erbjuder företaget inte bara rena 5G- lös-
ningar, utan även så kallad spektrum- 
delning, en teknik som gör det möjligt 
för kunden att använda sin Ericsson 
4G-teknik och uppgradera den till 5G. 
Nyligen meddelades att två stora kine-
siska kunder (China Unicom och China 
Telecom med tillsammans 650 miljoner 
abonnenter) som först hade beställt ren-
odlade 5G-utrustningar, bytte fot och nu 
hellre vill ha spektrum alternativet. Där-
med fick Ericsson skriva ner sitt lager av 
renodlade 5G-basstationer med 1 mil-
jard kronor. 

– Vi får ta på oss det. Kina är en så 
viktig marknad, den representerar mer 
än halva världsmarknaden. Då ser vi inte 
kvartalsmässigt på affärerna, utan det är 
långsiktighet som ger marginal över tid. 

H U R HAR DÅ covid-19-pandemin påver-
kat Ericsson? Som bolag har de inte 
påverkats nämnvärt, snarare har man 
gynnats av att trafiken har ökat i nätver-
ken medan anställda över hela världen 
har ställt om sitt sätt att jobba och umgås. 
Men kortsiktigt har vissa marknader så 
klart lidit av att de har varit helt stängda 
under flera månader. 

– På vissa håll har det rått undantags-
tillstånd, ibland har vi fått tillstånd att 
bygga 5G-nät, på andra håll inte. Men så 
har det ju varit över hela världen. Mot-
vikten är att många beslutsfattare har fått 
syn på hur viktigt det är med modern 
infrastruktur, säger Fredrik Jejdling. 

Med det perspektiv som han har 
borde Fredrik Jejdling ha stora möjlighe-
ter att skåda in i framtiden och se hur 
utvecklingen kan tänkas se ut efter 5G. 
Och visst jobbar företagets innovatörer 
redan på nästa tekniksprång, men hur 
det ser ut är han förtegen om. 

– För mig är 5G framtidens teknologi, 
säger han. n

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

* Ansvarig myndighet utfärdar tillstånd 
för  radiotrafik i vissa frekvensblock inom 
ett visst geografiskt område. I Sverige 
sköts detta av Post- och telestyrelsen, PTS.

INTERVJU / Fredrik Jejdling
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 PLACERINGSSTRATEGI

NÄR B Ö R S E N FÖ LL snabbt och drama-
tiskt i februari och mars var det visserli-
gen rekordstora utflöden ur aktiefonder, 
men de flesta sparare sålde inte sina 
aktier eller aktiefonder. Det är de för-
modligen glada för nu, när marknaden i 
princip är tillbaka på tidigare topp-
nivåer. 

Oavsett hur du agerade under ned-
gången har du en chans att se över spa-
randet nu, tack vare börsens återhämt-
ning. Nästa gång det går ner, kan det 
både falla mer och bli en långsammare 
återhämtning.
•  Låg du sömlös om nätterna i 

februari- mars bör du förmodligen 
passa på att dra ner risknivån. Att få 

finansiell avkastning är bra, men det 
är ännu viktigare att må bra. Och att 
sälja i panik är aldrig någon bra stra-
tegi. 

•  Tyckte du däremot att den dramatiska 
börsen var spännande och aldrig över-
vägde att sälja, så kan du fundera på att 
öka risknivån något. 

•  Och fick du som jag lite ont i magen, 
men aldrig kom dig för att göra någon-
ting, då ligger du förmodligen ungefär 
rätt. För utan risk kan man inte få 
någon avkastning numera.

VAD S O M ÄR rätt risknivå är väldigt per-
sonligt. Det beror på vad du ska ha kapi-
talet till, när du behöver det, vilket eko-

nomiskt utrymme du har och din vilja 
att ta risk.

Tabellen nedan ger en grov indikation 
om vilken andel aktier som kan vara 
lämplig, beroende på placeringshorisont 
och riskprofil (som beror både på utrym-
met och viljan att ta risk). Den andel 
aktier som kan vara lämplig stiger med 
högre riskprofil och längre placeringsho-
risont. Modellen förutsätter att du har en 
god riskspridning i ditt sparande. 

Oavsett vilken riskprofil du har, tänk 
alltid på att ha en buffert för oförutsedda 
händelser och att säkerställa din och 
familjens trygghet (pension, livförsäk-
ring) innan du börjar med det ”roliga” 
sparandet. På ditt bankkontor kan du få 
hjälp att se över din risknivå och ditt 
sparande. n

ÄR DU LÅG, HÖG ELLER MITTEMELLAN? 
LÅG RISK 
Du vill inte ta några 
större risker i 
ekonomiska beslut. 
För dig är det viktigt 
att sparandet inte 
tappar i värde och du 
är oroad över 
eventuella förluster. 
Det är därför mindre 
viktigt med möjlighet 
till hög avkastning. 

MEDELHÖG RISK 
När du ska ta 
ställning i ett 
ekonomiskt beslut vill 
du ha en balans 
mellan risk och 
möjlighet till 
avkastning. Du 
accepterar en viss 
värdeminskning och 
är medveten om att 
värdet på sparandet 
kan variera över tid. 
Förväntningen på 
möjlighet till vinst är 
större än oron över 
eventuella förluster. 

HÖG RISK 
Du prioriterar 
möjligheten till hög 
avkastning även om 
det innebär att värdet 
på sparandet kan 
variera kraftigt under 
spartiden. Därför blir 
du inte orolig om din 
placering faller med 
mer än hälften av 
värdet under 
spartiden och för dig 
är möjligheten till hög 
avkastning viktigare 
än låg risk.

ANDEL AKTIER BEROENDE PÅ RISKPROFIL 
OCH PLACERINGSHORISONT 

Missa inte  
Andra chansen!
I ”Andra chansen” i Melodifestivalen får de artister som nästan tog sig  
till final en ny chans. I Lotto får spelarna en andra chans att bli miljonär 
om de bommat i första dragningen. På aktiemarknaden får alla sparare 
en andra chans att se över sitt sparande.
Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

Källa: Handelsbanken

Precis som i 
 Melodifestivalen 
erbjuder aktie-
marknaden nu en 
andra chans.

Din riskprofil

Din placeringshorisont

Kortiktigt 
sparande

(2-5 år)

Medellångt 
sparande

(5-10 år)

Långsiktigt 
sparande

(10+ år)

Låg 0% 25% 50%

Medel 25% 50% 75%

Hög 50% 75% 100%
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Procentsatserna är endast indikativa.
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FOND I FOKUS / Amerika Tema

NÄR VI S U M M E R AR rapportsäsongen i 
USA har företagen i fonden Amerika 

Tema ökat försäljning och vinster 
med i snitt 7 procent. Det kan 

ställas mot S&P 500-index där 
försäljningen sjunkit med 11 
procent och vinsterna är ner 
33 procent från föregående år. 

Fondens val av bolag inom lång-
siktiga teman som digitalisering, 
hälsovård och hållbart har klarat 

sig bra under krisen.  
Den amerikanska pooltillverkaren 

Pool Corp var det bolag som bidrog 

mest till fondens avkastning i samband 
med rapporterna. Bolaget, som gynnas 
av att fler vistas hemma och investerar i 
hem, trädgård och utomhusaktiviteter, 
höjde försäljningsprognoserna med 20 
procent för helåret. Andra innehav på 
samma tema med starka rapporter för 
andra kvartalet var sportbutiken Dick’s 
Sporting Goods och sportskotillverka-
ren Nike.

Pandemin har förändrat hur vi arbe-
tar, umgås och konsumerar. Över hela 
världen har vi snabbt ställt om till distans-
arbete, att använda digitala betalningar, 

handla online, streama filmer och så 
vidare. Det har gjort att e-handelsföreta-
get Amazon och betaltjänsten PayPal är 
några bolag som utmärker sig med 
starka rapporter och stigande vinster. 

MÅL SÄT TN I N G E N ÄR AT T Amerika 
Tema ska placera i 50-60 bolag. I slutet 
av förra året tog vi ett tydligt steg mot att 
investera i bolag med digitala teman 
som främsta drivkraft, och när pande-
min slog till ökade vi exponeringen. Nu 
återfinns drygt hälften av bolagen inom 
temat digitalisering. Teledoc som möj-
liggör läkarbesök online är ett av de 
senaste nytillskotten. 

Krisen har skyndat på de struktu-
rella förändringar mot digitalisering 
som redan pågår och har lett till en 
extrem ökning av mängden data i nät-
verken. Under hösten väntas både 

Allt mer sker digitalt 
Fonden Amerika Temas val att investera i bolag med digitala teman som 
 främsta drivkraft har betalat sig i den teknikdrivna börsuppgången. Samtidigt 
gynnas fonden av ett snabbt ökande intresse för klimat och hållbarhet på 
andra sidan Atlanten. 
Text Niklas Lundin, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder

Niklas Lundin

Grafikkort- och halvledartillverkaren 
NVIDIA gynnas av de trender vi sett 
under coronakrisen. Här Jensen 
Huang, vd på NVIDIA. 



15

utbyggnaden av 5G-nätet och nya 
5G-kompatibla mobiler att ta fart på 
allvar, vilket redan syns i ledande chip-
tillverkaren Qualcomms senaste kvar-
talsrapport. Längst har Kina kommit 
men USA har varit snabba att hoppa på, 
både av politiska skäl och med ökande 
konkurrens mellan telekomoperatö-
rerna i USA. I Europa är operatörerna 
lite mer avvaktande, men företagsrelate-
rade mobiltjänster kan skapa goda 
affärsmöjligheter på lite sikt.

MAR KNAD S LE DAN D E M O LN BA S E R AD E 

plattformtjänster är något vi satsar på. 
Två exempel är mjukvaruföretaget 
Autodesk med programvaror för design 
och genomförande av byggprojekt och 
Veeva Systems med molntjänster för 
hälsovårdssektorn. Men en av våra favo-
riter på området är Microsoft. Med en 
flexibel molnbaserad plattform erbjuder 
de företag ett snabbt sätt att ställa om till 
nya projektbaserade och agila arbetssätt 
på distans. Antalet användare av Micro-
soft Teams har ökat rekordartat under 
pandemin, vilket ger en föraning om 
bolagets uthålliga tillväxtpotential. 

På börsen har de stora teknikbolagen 
gått starkt sedan i våras. Men kursupp-
gångarna har till stor del matchats av 
ökande vinster så värderingarna är inte i 
närheten av nivåerna under teknologi-
bubblan runt år 2000. 

Ett bolag som gynnas av flera av de 
trender vi sett under coronakrisen – ökat 
spelande, fler som arbetar hemma och 
en snabb övergång till att arbeta molnba-
serat – är NVIDIA som tillverkar grafik-
kort och halvledare. Högre krav på gra-
fik i dataspel och ökande användning av 
virtuell datorteknik och AI väntas driva 
bolagets tillväxt under lång tid. Med 
utbyggnaden av 5G kan självkörande 
bilar bli ytterligare en drivkraft.

I NTR E S S ET FÖ R KLI MATET och hållbar-
het ökar snabbt på andra sidan Atlanten. 
Som med det mesta i USA – finns det 
lönsamhet, en bärande affärsidé och inn-
ovationskraft så kan utvecklingen gå 
snabbt. Och att omtanke om klimatet 

både är en nödvändighet när befolk-
ningen växer och att det lönar sig blir allt-
mer tydligt. Även i USA börjar investerare 
lyfta frågan om hållbarhet med bolagen.

Vi ser digitalisering som en del av 
lösningen på den globala klimatutma-
ningen. Det kan handla om att delvis 
fortsätta arbeta hemma, och om automa-
tisering inom områden med stora 
utsläpp som smartare logistik, smartare 
byggnader, automatisering av jordbruk 
och tillverkningsprocesser samt energi-
effektivisering för att nämna några. 

Bland de bolag som kan avlasta plane-
ten finns NextEra, en av världens största 
operatörer av vind- och solkraft och en av 
fondens investeringar inom förnybar 
energi. Ett annat exempel är Trex som 
gör komposittrall för altaner. 95 procent 
av materialet är återvunnet och nästan 
allt spillmaterial återvinns. Bolaget har 
en genomtänkt tillverkningsprocess som 
minimerar utsläpp och vattenanvänd-
ning. 

Hållbarhet och digitalisering är teman 
som kommer att vara drivande inom 
många områden framöver. Under hösten 
kan det tidvis bli stökigt på den amerikan-
ska börsen. Det amerikanska presidentva-
let i november och utvecklingen av 
covid-19-pandemin kommer troligtvis 
dominera medierapporteringen. Men för 
långsiktiga investerare ser vi den snabba 
digitala utvecklingen under våren som 
början på en lång resa. n

Fondtips

HÄLSOVÅRD TEMA
●  Ökat intresse för hälsovårdssektorn 

från investerare och goda defensiva 
kvaliteter

●  Hälsovårdssektorn har hög och stabil 
lönsamhet samt bra tillväxtpotential, 
till en rimlig värdering

AMERIKA TEMA
●  Amerikanska börsen har en hög andel 

teknologi- och läkemedelsbolag med 
goda marginaler, hög tillväxt och 
starka finanser

●  Utmaningarna i ekonomin skyndar 
på digitaliseringen, vilket gynnar 
teknologi bolag – ett tema i fonden

SVERIGE TEMA*
●  Svenska företag är världsledande på 

många områden, har hög grad av inn-
ovation och gynnas av en svag krona

●  Investerar i en mix av strukturella 
digitala vinnare, kvalitetsbolag och 
cykliska bolag med stor återhämt-
ningspotential

☛ Läs mer om fonderna på 
handelsbanken.se/fondtips

* Fonden Sverige byter namn till  
Sverige Tema 2020-09-01.

Till våra fondtips väljer vi just nu fonder 
som bör kunna stå emot kortsiktiga 
nedgångar väl, samtidigt som de bedöms 
ha stor långsiktig potential. 

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

Våra  

placerings tips  

är tänkta som ett  

komplement till en  

basportfölj med god  

riskspridning. 

AMERIKA TEMA
Morningstar rating TM ★★★

Avkastning, 2020* 13,1 %

Avkastning, 5 år* 107,4 %

Förvaltningsavgift 1,6 %

Risknivå 6/7

Valbar inom Premiepension Ja

Hållbarhetsbetyg**
 
*  t.o.m. 20200825

** Morningstar Sustainability Rating

De bolag som nämns i texten finns som inne-
hav i Handelsbanken Amerika Tema. För att få 
en god riskspridning placerar fonden i många 
olika aktier och teman. Exemplen kan ses som 
allmän information för att illustrera hur förval-
taren väljer aktier till fonden.
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https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondtips
http://www.handelsbanken.se/fonder
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Tre frågor till …

Varför har kronan stärkts?
– Förklaringarna är många, men den 

viktigaste är riskaptiten som förbättrats 
avsevärt. Även Sveriges coronastrategi, med 
få restriktioner,  kan ha bidragit till att 
utländska investerare har fått upp ett 
intresse för Sverige med förhoppning om att 
svensk ekonomi ska kunna klara sig bättre 
än andra länder. En annan viktig faktor är 
att Riksbanken lämnat styrräntan oföränd-
rad samtidigt som andra centralbanker 
sänkt sina styrräntor under krisen. Ränte-
skillnaden mot andra valutor har minskat 
och kronan är inte längre en valuta som är 

globalt attraktiv att låna i. De senaste åren 
har det också visat sig vara svårt för kronan 
att stärkas mot euron när dollarn gått starkt. 
Det sambandet verkar fortfarande vara i 
spel och kronan har stärkts mot euron i takt 
med att dollarn försvagats.
Och vad har hänt med dollarn?

– Den har försvagats mot de flesta valu-
torna under sommaren. Även här spelar 
riskaptiten roll men också att Fed är den 
centralbank som  verkar vara beredd att gå 
längst för att motverka krisen. I krisens 
initiala skede rådde det brist på dollar till 
följd av en hög efterfrågan samtidigt som 
den stillastående ekonomin minskade 
flödet av dollar. Nu har aktiviteten återigen 
börjat stiga och därmed även flödet av 
dollar, vilket tillsammans med utbudsök-
ningen bidragit till den största dollarför-
svagningen i juli sedan 2010. 
Hur ser prognosen ut för kronan?

– Vi tror inte att kronan kommer att 
stärkas speciellt mycket, utan räknar med 
att en dollar kostar 8,63 kronor och en 
euro 10,35 kronor vid årsskiftet. Det finns 

en gräns för hur mycket och snabbt kronan 
kan stärkas innan Riksbanken agerar, 
eftersom en alltför stark krona ger lägre 
inflation när svensk import blir billigare. 
Efter den kraftiga förstärkningen bedömer 
vi att kronkursen är känslig för negativa 
överraskningar. Under hösten står mycket 
på spel inte minst covid-19-pandemin, 
USA-valet, konflikten mellan USA och 
Kina och brexit-förhandlingarna som 
riskerar att dämpa riskaptiten och därige-
nom tynga kronan. n

På valutamarknaderna har det ton
givande temat under sommaren 
varit dollarfallet. Sedan årsskiftet är 
den svenska kronan den G10valuta 
som stärkts mest mot dollarn, 
medan råvaruexponerade valutor 
släpar efter. Kiran Sakaria, valutastra
teg på Handelsbanken, berättar mer. 

KIRAN SAKARIA, VALUTASTRATEG, HANDELSBANKEN

Kronan sommarens vinnare,  
dollarn den stora förloraren

KRAFTIG DOLLARFÖRSVAGNING 
VÄNTAS BESTÅ
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