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Återhämtningen
tappar fart
Världsekonomin är på fötter igen, trots vårens historiska ras.
Men efter en snabb upphämtning är utvecklingen nu mer trevande.
Så länge pandemin fortgår lär osäkerheten vara hög.
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Ä

ven om rapportperioden för det tredje kvartalet
bara börjat kan vi nog redan nu slå fast att den,
trots pågående pandemi, kommer att visa på en
betydande resultatförbättring från årets svaga
andra kvartal. Bolag som H&M, Volvo och Husqvarna
har i sen tid kommit med så kallade omvända vinstvarningar och meddelat att kvartalsresultaten blir betydligt
högre än väntat. Det har höjt stämningsläget på börsen.
Och höjt förväntningarna på de bolag som ännu inte
rapporterat, vilket förstås försvårar deras möjligheter att
blidka aktiemarknaden. Vår nya aktieanalyschef Christer Beckard berättar om hur han ser på det aktuella
börsläget.
Analys och kapitalförvaltning är aldrig lätt och utfallet
måste dessutom alltid sättas i relation till något. Därför är
vi väldigt glada att kunna konstatera vår aktiva aktieförvaltning lyckats leverera en mycket god avkastning till
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fondkunderna i år. Det gäller inte minst Temafonderna,
där målsättningen är att investera i trender och strukturella förändringar som kan ge en hög tillväxt och lönsamhet över tid. På sidorna 8-9 berättar tre fondförvaltare hur
de har agerat under året men också hur de tänker för att
kunna skapa fortsatt god avkastning i fonderna.

H

ar du hört talas om begreppet ”Zombieföretag”?
Globalt sett blir det alltfler ekonomiskt svaga
företag som år efter år uppvisar högre räntekostnader än resultat, men som ändå på något sätt
lyckas överleva. Riksbankens avdelning för finansiell
stabilitet har i en färsk studie tittat lite närmare på om
sådana företag kan utgöra hot mot svensk ekonomi och
på sidorna 13-14 går placeringsstrateg Mats Nyman
igenom slutsatserna.
Trevlig läsning!

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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Aktuellt
Nyheter
Pensionsguide
i mobilappen
Intresset för digital sparrådgiv
ning ökar alltmer. För två år
sedan lanserades en Sparguide
i Handelsbankens mobilapp.
Den blev på kort tid ett populärt
verktyg bland kunder som
enkelt vill komma igång
med ett eget sparande.
Nu finns en liknande
tjänst för pensions
sparande.
Intresset och behovet
av privat pensions
sparande är stort. I
Fondbolagens fören
ings stora Fondsparar
undersökning 2020
framgår att totalt 47 procent av
svenskarna känner ett behov av
att komplettera pensionen med
ett privat pensionssparande. I
åldersgruppen 18-33 år uppger
hela 67 procent att de har ett
behov av privat pensions
sparande.
– De senaste åren har antalet
privata pensionsrådgivning
ar på våra bankkontor ökat
kraftigt. Med Pensionsguiden
i mobilappen breddar vi
Handelsbankens digitala kund
erbjudande och gör det möjligt
för fler kunder att komma igång
med sitt pensionssparande, säger
pensionsexpert Simon Franz.
Pensionsguiden i mobilappen
riktar sig till kunder i ålders
gruppen 18-55 år. Den innehåller
simuleringsmöjligheter och det
är enkelt att öppna ett fond
sparande i tre steg.
– Detta är något som gör
Handelsbankens digitala
pensionstjänst unik på markna
den, säger Simon Franz.
Pensionsguiden i mobilen
syftar till att fylla ett grundläg
gande behov kring pensions
sparande och bygger på
schablonberäkningar och
förenklingar. För de som har
närmare till pension rekommen
derar vi ett rådgivningsmöte för
att kunna ta hänsyn till individu
ella förhållanden.
Kontakta ditt bankkontor för
mer information.

Med brutet räkenskapsår gav H&M en
tidig indikation om
den starka återhämtning i vinsterna som
flera bolag skulle
komma att överraska marknaden
med under hösten.

Höga förväntningar på
bolagens rapporter
Flera bolag har kommit med omvända
vinstvarningar och börssentimentet är starkt.
Handelsbankens nya aktieanalyschef
Christer Beckard kommenterar rapportperioden.
Hur är läget inför bolagens
rapporter?

Christer
Beckard

– Marknaden har höjt vinstförväntningarna, trots pandemin, vilket
lett till högre aktiekurser och bolagsvärderingar. Det kan bland annat
förklaras av att länder världen över
genomför stora stimulanser för att
bromsa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Exempelvis har
hushållen i USA paradoxalt nog mer
pengar att spendera nu än före
pandemin.
Mycket talar för att bolagen dragit
ner kostnaderna och stärkt marginalerna mer än vad analytikerna
räknar med, precis som i andra
kvartalet. Hur tänker du kring det?

– Här och var kan vi sannolikt få
se en dubbelt positiv effekt där tidigare besparingar börjar slå igenom
under andra halvåret samtidigt
som temporära corona-relaterade
besparingar biter sig fast med höga
marginaler som följd, som exempelvis i Volvos rapport.

Men för merparten av bolagen
kommer det antagligen inte räcka att
resultaten för det tredje kvartalet
blir bättre än väntat för att lyfta
aktiekurserna ytterligare, menar
Beckard.
– För många bolag behöver
orderingången sannolikt ta fart för
att de ska leva upp till värderingarna.
Det kan även behövas positiva kommentarer som tyder på fortsatt goda
utsikter under resten av 2020 och
2021 för att börsen ska fortsätta upp.
Sedan ska man ha respekt för att det
är ganska svårt att förutse världen
just nu.
Hur påverkar det börsen?

– Den extremt höga osäkerheten skapar intressanta
investeringsmöjligheter, men till
en betydligt högre risk än normalt.
Vi förespråkar att man lutar sig
mot långsiktiga trender som
hållbarhet, digitalisering och nya
affärsmodeller. Det är oftast där
du hittar rätt aktier på lite längre
sikt, om du orkar vänta. I närtid är
det troligt att bolag som gynnas
av covid-19-pandemin kommer
fortsätta attrahera investerarnas
kapital, trots höga värderingar och
galopperande börskurser. n
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När dammet
lägger sig
MAKRO. Det har kommit alltfler bevis som bekräftar en

återhämtning i världsekonomin, men samtidigt syns
också tecken på att tillväxten redan börjar mattas av.
Chefsekonom Christina Nyman svarar på frågor om
Handelsbankens nya konjunkturprognos.
Hur mår världsekonomin
egentligen?
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– Den ser ut att vara på fötter igen,
trots vårens historiska ras. Men efter
en kraftig upphämtning i den ekonomiska aktiviteten, är återhämtningen nu mer trevande. Och vi
bedömer att det kan fortsätta så
framöver. Politikerna gör vad de kan
för att stötta, men mot det står den
förhöjda osäkerheten om framtiden
som kommer vara så länge som pandemin fortgår.
Har vi det värsta bakom oss?

– Vi tror det, och vi börjar skymta
en ljusning. Men det är långt till ett
normalläge. En hög arbetslöshet och
inkomstbortfall kommer fortsätta
dämpa efterfrågan, och restriktionerna fortsätter påverka ekonomin.
Den betydande osäkerheten om
pandemins utveckling och osäkerhetsfaktorer som det amerikanska
valet och brexit gör att företagen
skjuter på investeringsbeslut och
nyanställningar.
När är vi tillbaka i ett mer normalt
läge?

– Trots att världshandeln och
den globala industriproduktionen
nu ökar, kommer pandemin att

lämna djupa spår. Först bortom vår
prognoshorisont, 2022, räknar vi
med att världsekonomin återhämtat
sig helt, till ett mer normalt läge.
Hur ser det ut för Sverige?

– I Konjunkturinstitutets sammanställning kan vi se att stämningsläget försämrades överallt i
våras, och allra mest i tjänstebranscherna. Men nu verkar det vända
uppåt, framförallt tillverkningsindustrin och detaljhandeln är positiva. Jag är förvånad över att industrin gått så pass starkt, även om det
fortfarande är en bit kvar till de produktionsnivåer man hade innan
krisen slog till. Även tjänstesektorn
är på gång att återhämta sig men den
är fortfarande långt ifrån ett normalläge. Byggbranschen, som hittills klarat sig relativt lindrigt genom
pandemin, ser nu med större oro på
framtiden och planerna på ett års
sikt är dämpade.
Hur klarar vi oss jämfört med
övriga Europa?

– Vi räknar med att Sveriges BNP
faller med lite mer är tre procent i år
och att ekonomin sedan växer igen,
med fyra procent nästa år. Samma
trend syns i många länder, men

Foto: TT Bild

Efter en kraftig inbromsning under den
mest akuta fasen av pandemiutbrottet
har aktiviteten på bostadsmarknaden
återhämtat sig snabbt. Samtidigt ser
byggbranschen nu med större oro på
framtiden. Här Limhamn i Malmö.
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Kan det påverka ekonomin?

– Om valresultatet blir ifrågasatt och
det drar ut långt i tiden kan det bli svårt
att få igenom ett nytt stimulanspaket,
vilket skulle påverka den amerikanska
ekonomin. Dessutom kan valresultatet
påverka hur USA:s relationer med å ena
sidan Kina, å andra sidan tidigare allierade som Europa, utvecklas.

”De trender som fanns
innan pandemin kan
komma att förstärkas,
som digitalisering,
e-handel och
låga räntor.”
Christina Nyman,
chefsekonom,
Handelsbanken

2020

2021
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– Amerikanska presidentval brukar
inte vara tongivande vare sig för den
amerikanska ekonomin eller för finansmarknaderna. Men denna gång är det
lite annorlunda. Det handlar dock inte
direkt om vem som blir president eftersom det är svårt att förändra politiken i
någon större utsträckning. Det är snarare så att ett dramatiskt efterspel, i form
av exempelvis en utdragen omräkning
av röster, skapar osäkerhet vilket kan
leda till stor turbulens på de finansiella
marknaderna.

Handelsbankens prognoser

or

På det politiska planet finns det en del
osäkerhetsfaktorer, som det amerikanska valet och brexit. Hur ser ni på det?

så kostar inte en högre skuld så mycket.
Dessutom innebär flera av åtgärderna
minskade kostnader för företagen samtidigt som arbetslösheten fortfarande
kommer vara högre än normalt. Som vi
ser det innebär det att inflationstrycket
förblir lågt och att Riksbanken kommer
hålla räntorna låga länge.

EKONOMIN VÄXER IGEN 2021
EFTER ÅRETS FALL I BNP

St

återhämtningen är inte lika stor. Sammantaget växer ändå den svenska ekonomin över de två åren, till skillnad från
ekonomin i Storbritannien och i stora
delar av euroområdet.

Källa: Macrobond, Handelsbanken

– I takt med att den globala konjunkturen stärks räknar vi med en gradvis
starkare krona och att en euro söker sig
ner mot 10 kronor. Däremot ser vi en
relativt oförändrad kronkurs mot dollarn de närmsta åren.
Varför stiger bostadspriserna, trots
högre arbetslöshet?

Det senaste kring brexit?

– Det är inte mycket nytt. Britternas
tidigare deadline, den 15 oktober, har
passerats och nya samtal ser ut att
komma igång i slutet av veckan. Men
tiden börjar bli knapp och ett avtal
behöver slutas de närmsta veckorna för
att det ska hinna ratificeras i de olika
parlamenten.
Vad kan påverka hur världsekonomin
utvecklas?

– Flera saker. Återhämtningen har
kickstartats men det kommer att krävas
fortsatta stimulanser från penning- och
finanspolitiken för att fortsätta stötta
ekonomin. För svensk del har vi fått en
historisk budgetstimulans på 105 miljarder kronor för nästa år. Och i år kommer
det summera till cirka 150 miljarder. Det
är kraftfulla paket, och återhämtningen
är beroende av dem. Budgeten för 2021
beräknas kunna ge ungefär en procents
högre BNP per år de kommande två åren.
Under nästa år riktas de flesta av insatserna mot att stimulera ekonomin, även
om vissa krisåtgärder finns kvar.
Åtgärderna gör att statsskulden ökar.
Är ni oroliga för det?

– Sverige har i utgångsläget en relativt
låg statsskuld, så det finns ett stort
utrymme. Och med väldigt låga räntor

– Bostadsmarknaden har varit oväntat motståndskraftig under pandemin.
Antalet sålda bostäder minskade och
bostadspriserna gick ner under den mest
akuta fasen, men har återhämtat sig
snabbt. Mönstret känns igen även i
andra länder. Centralbankernas omfattande och snabba åtgärder är en anledning. Och även om arbetslösheten stigit
snabbt har statliga åtgärder för att stödja
de drabbade satts in samtidigt som lättnaderna i kredit- och bankregleringar
gett stöd åt banksektorns utlåning till
hushållen.
Vilka långsiktiga effekter ser du på
ekonomin?

– De trender som fanns innan pandemin kan komma att förstärkas, som digitalisering, e-handel och låga räntor. Men
det är svårare att dra slutsatser om hur
dessa påverkar den ekonomiska tillväxten långsiktigt. Digitaliseringen borde
påverka positivt, men mot det kan man
ställa att bland annat
minskad global handel möjligen kommer innebära att
tillväxten blir något
lägre i världsekonomin framöver. n
☛ handelsbanken.se/
7 oktober 2020
När dammet lägger sig
- Från kraftig rekyl till trevande återhämtning
- Bortom pandemin framträder en förändrad värld
- Amerikansk presidentvalsthriller inte avgörande för ekonomin i närtid

konjunkturprognos

PENSION

Deltidspension
– fördelar och fallgropar
Att gå i deltidspension är en dröm för många. Fördelen är given: du får
mer fritid samtidigt som du har en fot kvar i arbetslivet. Pensionsekonom 
Kristina Kamp på minPension berättar mer.

Kristina Kamp

– MÅNGA VILL blanda jobb och pension
ett tag. Vi kallar det att vara ”jobbonär”,
säger Kristina Kamp.
Med deltidspension kan du vänja dig
vid att ha mer fritid och behålla den kontinuitet som arbetet ger, samtidigt som
du kanske har en ganska god ekonomi.
Ytterligare en fördel är att du får
tillgång till pensionsrabatter, exempelvis i kollektivtrafiken och hos SJ,
om du tar ut allmän pension på deltid.
Allmän pension kan tidigast tas ut det
år du fyller 62.
Men innan du tar steget till deltidspension behöver du skaffa dig koll på
konsekvenserna. För det finns nackdelar
också.

Tre fallgropar att se upp för

Har du en förmånsbestämd tjänstepension, vilket var vanligt i det gamla

ITP-systemet, påverkas din slutliga pension av inkomsten de sista åren du arbetar.
Att ta ut deltidspension kan då få
stora konsekvenser eftersom din lön
sänks de sista viktiga åren innan du går i
heltidspension. Det är heller ingen självklarhet att du ens kan gå i deltidspension.
Därför är det första du bör göra att ta
reda på vad som gäller hos din arbetsgivare, och vilket tjänstepensionsavtal du
har.
– Prata med din arbetsgivare. Hur ser
avtalet ut? Kan de godkänna att du jobbar mindre? säger Kristina Kamp.
En annan fallgrop är att skatten är
högre på den pension du tar ut före det år
du fyller 66, eftersom du inte får samma
grundavdrag.
– Det handlar om tusenlappar i månaden. Skatteverket har bra räknesnurror
du kan använda för att ta reda på vad
skatteeffekten blir, tipsar Kristina Kamp.

Tänk också på att om du blir sjuk eller
arbetslös kommer ersättningen att
beräknas på en lägre lön, eftersom du
inte längre jobbar heltid.
Jobba mindre – men längre

Om du bestämmer dig för att deltidspension är rätt bör du fundera på hur
mycket pengar du behöver för att klara
dig. Ju tidigare du tar ut pension, desto
mindre pengar finns det kvar att ta ut
senare.
Kanske kan du gå ner 50 procent i lön,
men ta ut 25 procent i pension?
– Detta kan också vara ett sätt att
träna på att leva på pensionsnivå, säger
Kristina Kamp.
För att slutpensionen inte ska bli alltför låg är hennes råd att du bör vara
beredd att jobba längre om du tar ut deltidspension. På det sättet jobbar du
egentligen inte mindre totalt, utan sprider ut arbetet över flera år.
– Det kan göra stor skillnad för ekonomin.
Troligen orkar du också jobba längre
när du går ner i tid.
– För arbetsgivaren kan det betyda
friskare och gladare personal, påpekar
Kristina Kamp. n
minPension är en oberoende tjänst i
samarbete mellan staten och pensions
bolagen.

TIPS FÖR DIG SOM
FUNDERAR PÅ DELTIDSPENSION
•P
 rata med din arbetsgivare. Hur ser
möjligheterna att gå i deltidspension ut hos er?
•U
 ndersök villkoren för din tjänstepension.
Vid förmånsbestämd tjänstepension kan din
slutliga pension påverkas av hur hög inkomst du
har de sista yrkesverksamma åren. Då kan
deltidspension bli dyrt, eftersom det sänker din
slutliga pension.
•F
 undera på om du behöver ta ut pension
om du går ner i arbetstid. Har du råd att gå
ner i arbetstid utan att ta ut pension är det värt
att överväga. Kan du kanske klara dig på 25
procents pension även om du går ner i tid 50
procent?
Källa: minpension.se

Foto: Shutterstock
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INVESTERINGSBART

Framtidstro
i fondförvaltningen
Trots pandemin och stor osäkerhet på världens börser har många placerare fått en mycket bra u
 tveckling
på sitt fondsparande. Vi träffar tre av Handelsbanken Fonders aktieförvaltare för att få veta mer om hur
de med aktiv förvaltning lyckats överträffa sina jämförelseindex med råge och leverera en avkastning på
mellan 15 och 30 procent till fondspararna hittills i år.

FOND: GLOBAL TEMA
Cecilia Auvray, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder,

”Ökade investeringar inom sol- och vindenergi”
8
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Vad är du mest nöjd med i din
förvaltning av fonden hittills
i år?
– Att vi tog tjuren vid hornen
och tidigt sålde innehav som
är beroende av turism. Det
visade sig vara en bra åtgärd,
när pandemin spred sig brett.
Istället ökade vi investeringar
inom miljötemat som sol- och
vindenergi, elektrifierings- och
förpackningsbolag. Dessutom
har vi satsat på nya investeringar
inom digital hälsovård, e-handel
och friluftsliv. Många av dessa
företag tror vi kan få ett uthålligt
efterfrågelyft till följd av nya
vanor och beteenden i spåren
av pandemin. Matleverantörer
som Hello Fresh och Ocado, Trex
som säljer komposittrall av åter
vunnen plast och Pay-Pal med
effektiva betalningslösningar är
några exempel.
Vad har bidragit mest till avkastningen?
– Fonden har som ambition
att en majoritet av bolagen i
fonden ska bidra till lösningar på
de stora utmaningarna i världen:

klimatet, hälsan och att nyttja
resurser mer effektivt, bland
annat genom digitalisering och
automatisering. Det är också det
som bidragit väldigt positivt till
avkastningen i år. Inom förnybar
energi har företag som Xinyi
Solar, Sunnova Energi, SolarEd
ge och Vestas Wind haft stora
kursuppgångar, liksom elektrifie
ringsbolagen Alfen Beheer och
Schneider Electrics samt digitali
seringsbolag som Nvidia, TSMC
och Nuance.
Vilka möjligheter ser du framför dig?
– Även om det höjs röster
om att börsen kanske är högt
värderad och om att vissa aktier
gått för bra ser vi att det i många
fall följts av högre försäljning
och vinster, så det finns möjlig
het för fortsatt god avkastning.
Dessutom visar erfarenheten att
marknaden ofta missbedömer
kraften i förändringar och struk
turella skiften. Då finns chans att
hitta bolag som kan ge betydligt
högre vinst än vad som ligger i
aktiekurserna. Nu letar vi gärna

bolag med strukturell tillväxt
utanför Nordamerika. Många av
de lösningsorienterade bolag vi
söker inom miljö, demografi, pro
duktivitet och livsstilar bör finnas
där, till attraktivare värderingar
då de flesta börser har gått säm
re än den amerikanska.
Vilka risker ser du i närtid?
– Det närmsta halvåret kom
mer vara avgörande för hur den
ekonomiska återhämtningen blir.

För hur länge
klarar sig
världen
på konst
gjord
andning
i form av stödprogram?
Vad händer med efterfrågan om
permitteringar leder till arbets
löshet? När får vi ett vaccin, och
när kan livet normaliseras? Det
är en skör återhämtning som vi
följer noga.

AVKASTNING HANDELSBANKENS FONDER, ETT URVAL
Fondens
avkastning,
i år*

Över
index,
i år*

Global Tema

15,0%

13,5%

90,2%

Kina Tema

15,4%

4,4%

115,5%

1,85%

Sverige Tema

30,3%

21,6%

101,5%

1,00%

* t.o.m. 2020-10-19 

Fondens
avkastning, Förvaltnings
5 år
avgift
1,40%

Källa: Handelsbanken Fonder

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 informationsbroschyrer med fondbestämmelser
och faktablad hittar du under respektive fond i fondkurslistan på
handelsbanken.se/fonder

FOND: KINA TEMA
Mikael Sens, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder

Vad är du mest nöjd med i din
förvaltning av fonden hittills
i år?
– Att vi behöll lugnet när
börsen kollapsade i mars, och
att vi redan då drog slutsatsen
att börserna skulle komma att
återhämta sig med hjälp av stora
penningpolitiska stimulanser
som vi trodde skulle komma från
världens centralbanker.
Vad har bidragit mest till
avkastningen?
– Framförallt har fondens stora
positioner inom teknologisektorn
gett ett starkt bidrag till avkast
ningen i år. Både kinesiska mjuk

varubolag som JD.com, Tencent,
Alibaba och Meituan D
 ianping
samt hårdvarubolag som de
taiwanesiska halvledarbolagen
TSMC, Realtek och Mediatek har
haft stora kursuppgångar. Dess
utom har våra aktier i marknads
platsen Hong Kong Exchanges
and Clearing och flygplatsen Hai
nan Meilan International Airport
bidragit till den fina utvecklingen.
Och samtidigt som vi satsat
mycket på digitaliseringsbolag
har vi relativt lite placeringar
inom banksektorn som haft det
tungt på börsen. Det förklarar
den goda utvecklingen relativt
fondens jämförelseindex.

Vilka möjligheter ser du
framför dig?
– Trots stora kursuppgångar
sedan botten i mars är vi fortsatt
optimistiska. Kina uppvisar en
mycket stadig ekonomisk åter
hämtning vilket bådar gott för
vinstutvecklingen i bolagen. Och
det finns fortfarande ett globalt
penningpolitiskt stöd. Innova
tionskraften i Kina ökar hela tiden.
Det gör att vi är positiva även på
längre sikt och det finns många
intressanta bolag att investera i,
både i Kina och i Taiwan.
Vilka risker ser du i närtid?
– Eftersom flera av fondens

stora innehav
återfinns i
teknologisek
torn är den
största risken att
konflikten mellan
USA och Kina
förvärras med omfattande
amerikanska sanktioner mot
just dessa bolag. Hittills har
sanktionerna framförallt riktat
in sig på kinesiska telekomdra
kar och andra digitala bolag vi
inte äger, men Trump-adminis
trationen har även föreslagit
vissa sanktioner mot Tencents
app WeChat, så vi följer hur
det utvecklas.

Foto: Shutterstock

”Innovationskraften i Kina ökar hela tiden”
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FOND: SVERIGE TEMA
Oscar Karlsson, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder

”Vi vågade tro på framtiden när läget såg som värst ut”
Vad är du mest nöjd med i
förvaltningen av fonden hittills i år?
– Att vi vågade tro på framti
den, agera aktivt och rationellt
när läget såg som värst ut i april.
När pessimismen i omvärlden
var som störst klarade vi trots
allt av att lyfta blicken, identifiera
och disciplinerat investera i lång
siktiga bolagsvinnare.
Vad har bidragit mest till
avkastningen?
– Vi har under en längre tid
byggt upp betydande positioner
i ett flertal starka svenska tillväxt
bolag med digital och skalbar
affärsmodell. Det har varit
gynnsamt hela året. Sedan var
fonden defensivt positionerad

när virusutbrotten tog fart. Det
bidrog till att fonden stod stark i
en värld när butiker och fabriker
stängdes. Beslutet att sedan
köpa cykliska bolag på bred
front har bidragit ytterligare till
avkastningen.
Vilka möjligheter ser du
närmsta halvåret?
– För stunden talar mycket för
att den cykliska återhämtningen
kommer fortsätta de närmsta
månaderna. De omvända
vinstvarningarna från företagen
avlöser varandra, och vi ser
fram emot fortsatt stöd från de
kommande bolagsrapporterna.
Osäkerhetsfaktorerna stavas
alltjämt pandemi och ameri
kanskt val, men kombinationen

av investeringar i världsledande
svenska verkstadsbolag och
starka digitala bolag talar för att
även kommande halvår kan bli
gynnsamt för fonden.
Och på lite sikt?
– Det är givetvis väldigt gläd
jande att se att flera av fondens
tidiga investeringar i digitala
bolag som Embracer, Storytel,
Paradox och Sinch blommat ut
till vad de blivit idag. Samtidigt
är vår portfölj långt ifrån statisk.
Vi hittar ständigt nya intressan
ta bolag som ska kunna bidra
till fortsatt överavkastning.
Vårt fokus på tematiska bolag
känns helt rätt i en värld som
står inför stora förändringar
när pandemin lagt sig. När det

kommer till digitaliseringsgrad,
fokus på hållbarhet, hälsovård
och produktivitetsförbättringar
finns många möjligheter, och
det finns många innovativa
bolag i Sverige.
Vilka risker ser du
i närtid?
– Efter betydande kursupp
gångar finns alltid risken för
kortsiktiga vinsthemtagningar.
Samtidigt har många bolag lärt
sig hitta nya vägar och nya till
växtmöjligheter. Vårt långsiktiga
fokus gör att vi alltid utgår från
bolagens fundamentala utveck
ling när vi väljer aktier och den
stora majoriteten av portföljbo
lagen är inne i en relativt stark
period.

Intervju

Internationella Engelska Skolans
vd Anna Sörelius Nordenborg:

”Vi vill vara en
del av lösningen”
Även om Internationella Engelska Skolan ibland utsätts
för kritik, kan ingen förneka varumärkets styrka. Enligt
vd Anna Sörelius Nordenborg är det ofta eleverna som
väljer skolan – inte deras föräldrar.
Text Ingrid Kindahl Foto Kristina Sahlén
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KÖN TILL ENGELSKA skolan (IES) är
cirka 200 000 barn lång, så någon
brist på efterfrågan är det inte. När
man nyligen öppnade en ny skola i
Östersund och ställde frågor till
elever i årskurs 6 och 7 om varför de
valt IES, svarade 90 procent att de
hade gjort valet själva. Inte deras
föräldrar.
– De vill gå i skolan för att lära sig
och de vill ha lugn och ro. Och de
har rätt. IES har bättre resultat på
nationella prov, säger vd Anna Sörelius Nordenborg.
Hon hänvisar till en forskningsrapport om IES förädlingsvärde där
man jämfört samma elevers resultat
på nationella prov i årskurs 6 och i
årskurs 9 för att se hur respektive
elevs kunskaper har utvecklats.
– Det visade sig att våra elever når
betydligt bättre resultat i matematik,
engelska och i svenska jämfört med
det nationella snittet. För elever som
kommer från svagare socioekonomisk bakgrund så märktes vårt positiva bidrag till elevens kunskaper än
mer.

I Sverige har det fria skolvalet
funnits länge och det var en av förutsättningarna för att IES och andra
friskolor skulle kunna etablera sig.
Barbara Bergström grundade skolan
1993. IES har blivit en framgångssaga och har idag bortåt 28 000
elever i 39 skolor där hälften av
undervisningen drivs på engelska.
Dessutom finns en skola i Storbritannien och sju i Spanien.
Expansionsplanerna är ambitiösa, både för Sverige och Spanien. 2016 noterades IES på
NasdaqOMX, men nu har ett
konsortium lett av Paradigm
Capital lagt ett bud på bolaget,
eventuellt för att köpa ut det från
börsen.
DET HAR RIKTATS en hel del
kritik mot företaget, vilket Anna
Sörelius Nordenborg vill
bemöta. Det har nämligen sina
sidor att driva friskolor i ett land
som Sverige:
– Trots att det fria skolvalet är så
uppskattat, är det ständigt diskute-

ANNA SÖRELIUS
NORDENBORG.
Vd IES.
bakgrund:

Civilingenjör från
KTH i teknisk fysik.

karriär: Konsult på McKinsey,
ansvarig för affärsutveckling
på Sandvik Mining och Sverige
chef på djursjukvårdsföretaget
Anicura. Vd för Internationella
Engelska Skolan sedan 2019.
familj: Gift, har tre barn och

bor i Danderyd.
fritid: Springer, åker skidor på

vintern och är engagerad i bar
nens aktiviteter.
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INTERVJU / Anna Sörelius Nordenborg

grundskoleåldern. Den stora ungdomsarbetslösheten gör att föräldrar gärna vill
att deras barn ska lära sig ett annat språk
än spanska.
Lärarbristen är ett stort hot mot kvaliteten i den svenska skolan, men även här
anser Anna Sörelius Nordenborg att IES
snarast hjälper till.
– Eftersom upp till hälften av vår
undervisning sker på engelska, rekryterar vi 200 lärare från andra länder till
Sverige varje år. Vi bidrar alltså till att få
in kompetens. I exempelvis Kanada går
det sex sökande på varje utbildningsplats
på lärarhögskolorna, men det är svårt att
få jobb. De söker sig gärna till Sverige.
Tanken är att de ska stanna i två år, men
många finner kärleken här eller stannar
av andra skäl.

12

rat. Jag tycker att det system vi har, att alla
föräldrar och elever får välja skola, är fantastiskt. Det Sverige ger möjlighet till är ju
gratis privatskoleutbildning, säger hon.
HUR SER EXPAN SION SPLANERNA ut?
Med 200 000 i kö bara i Sverige och en
målsättning att alla som vill ska beredas
plats i skolan, måste de vara ambitiösa.
Fyra nya skolor är planerade att öppna
nästa år: I Solna, Sigtuna, Värmdö och
Kungsbacka. Totalt ska tio nya skolor
öppnas kommande tre år.
– Demografin gör att det finns ett
enormt behov av nya grundskolor, flera
hundra bara i Sverige. Men skolbyggnaderna finns inte. Där vill vi vara en del av
lösningen, säger Anna Sörelius Nordenborg.
Tidigare har IES oftast konverterat

exempelvis kontorsbyggnader, eller tagit
över tomma kommunala skolor. Men
när Anna Sörelius Nordenborg blickar
framåt, är det mest nybyggen hon ser.
Och många av dem kommer att ske i
samarbete med kommuner.
– Kommuner anvisar mark till oss via
ett fastighetsbolag som bygger och äger,
därefter hyr vi lokalerna och driver skolorna. Så ser modellen vanligtvis ut.
Hon menar att IES har en stor fördel
jämfört med kommunerna genom sin
erfarenhet. Vi har varit med om att starta
39 skolor, 10 till är på gång. Den beställarkompetensen finns ofta inte hos kommuner, eftersom de kanske bygger en
skola per decennium.

ÄVEN I SPANIEN finns expansionsplaner
även om covid-19 satte tillfälligt stopp
under våren och sommaren. Den krisen
är inte över på långa vägar, men nu har
ändå skolorna öppnat igen om än med
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN
restriktioner.
2019/2020 2018/2019
– Det gör att våra dialoger om köp av
Omsättning, Mkr
3 082
2 781
skolor
har återupptagits. Vi ska växa
EBIT, Mkr
393
209
genom
förvärv, och det finns många som
Vinst per aktie, kr
5,37
3,85
är
intresserade
av att bli en del av oss.
Antal elever
31 406
28 042
Styrkan
med
just Spanien är att det är
	
Källa:IES
en stor marknad med 8 miljoner barn i

SYSTEMET MED SKOLPENG fungerar inte
helt smärtfritt. Under vissa perioder har
lärarlönerna stigit snabbare än skolpengen, men Anna Sörelius Nordenborg
ser inte det som något stort problem.
– Visst kan det fluktuera tillfälligt,
men över tid anpassar sig skolpengen till
löneökningarna.
Principen är att kommunala och
friskolor ska få lika mycket i skolpeng,
men nu finns en utredning om att
minska segregationen i skolan som – om
förslagen gick igenom – skulle kunna
leda till att friskolor fick en lägre skolpeng. Den bakomliggande argumentationen är att friskolor har möjlighet att
tacka nej till svaga elever. Anna Sörelius
Nordenbrog vänder sig mot det:
– Våra elever väljer oss, vi väljer inte
dem – och alla är välkomna. Vi har en
mycket blandad bakgrund bland våra
elever. Trots att vi har 39 skolor, har vi
elever från 162 kommuner. 41 procent av
eleverna har utländsk bakgrund. Det
nationella snittet ligger på 26 procent. Så
vi är en del av lösningen även för integrationen. Dessutom bedömer jag inte att
det finns något stöd i riksdagen för förslagen, säger hon. ■

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

PLACERAT
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Foto: Shutterstock

Varning
för zombier
Riksbanken har nyligen publicerat en rapport om
zombieföretag, företag som lever vidare år efter år fast
de knappt klarar av att betala räntorna på sina lån.
Pandemin gör att fler företag riskerar att bli
zombier. Hur rädda ska vi vara för dem?
Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

DEN HÄR TIDEN på året brukar det i van-

liga fall vara premiär för filmer om zombier, vampyrer och andra odöda
(levande döda). I år blir det mindre av
den varan. Istället har Sveriges Riksbank
publicerat en rapport om svenska zombieföretag och hur de påverkar ekonomin och den finansiella stabiliteten.
Rapporten fortsätter den omfattande
analys av zombieföretag som gjorts i
många andra länder, till exempel av ”centralbankernas bank” BIS .
Zombieföretag brukar definieras
som företag som existerat i minst
tio år, och som har så dålig lönsamhet att vinsten varit lägre än
räntebetalningarna på företagets
lån i minst tre år i rad (räntetäckningsgraden är mindre än ett).

PLACERAT

ZOMBIERNA KOMMER…

…MEN INTE I SVERIGE

Genomsnitt av 14 länder.

Andel zombiebolag i Sverige.

Andel företag som är zombier
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85

Sannolikhet att förbli en zombie

av sysselsättningen och fem procent av
de svenska bankernas företagsutlåning.
65
Samtidigt har många av dessa företag
2
60
ökat sitt aktiekapital genom nyemissioner, vilket minskar riskerna.
55
Studien tyder också på att även om de
0
50
svenska zombieföretagen har låg produktivitet, så verkar det inte ha en negaKälla: Bank of International Settlements (BIS)
Källa: Riksbanken
tiv effekt på investeringar, sysselsättning
eller försäljning i andra företag i samma
bransch. Inte heller har de låga räntorna
räntor bidrar även till ett ökat finansiellt gjort att fler företag klassificerats som
Det handlar alltså inte om företag med
risktagande, vilket också kan bidra till
zombier.
tillfälliga ekonomiska problem utan
Riksbankens studie är till skillnad
med mer permanenta sådana, men som att fler företag överlever.
Tyvärr slår den här effekten även åt
från den internationella gjord på samtändå lever vidare. Det handlar inte heller
om nystartade företag, som av naturliga andra hållet: Ju fler zombieföretag, desto liga aktiebolag i Sverige, inte bara börsfömindre investeringar, svagare sysselsätt- retag, vilket skulle kunna påverka slutskäl inte fått upp lönsamheten ännu.
ning och lägre produktivitetstillväxt. Det satserna. Men när vi själva upprepar BIS
ökar behovet av låga räntor framöver.
metodik på svenska börsföretag finner
BIS INTERNATIONELLA STUDIE visar att
även vi att andelen zombier faller, från
andelen börsnoterade zombieföretag av Och det är inte bara zombierna som
påverkas; de konkurrerar även ut de
knappt 13 procent 2013 till knappt 9
alla börsföretag i världen ökat kraftigt
procent 2019. Och de flesta börszombier
sedan 1980-talet, från cirka två procent levande lönsamma bolagen, så att deras
tillväxt blir lägre. Zombierna äter levande är små börsföretag. När vi tar hänsyn till
till cirka 12 procent 2016. Samtidigt
företag. Hela ekonomin zombifieras.
företagens börsvärde uppgår andelen
visar rapporten att zombieföretagen
Det verkar alltså som om centralban- zombier på Stockholmsbörsen till
lever allt längre. Sannolikheten att ett
kerna har målat in sig i ett hörn. Ju mer
knappt 0,5 procent.
företag ska förbli en zombie från ett år
Riksbankens slutsats blir att zomtill nästa har stigit från 60 procent till 85 de stödjer företagen med låga räntor,
desto större är risken att resurserna
bierna inte utgör ett stort hot mot tillväxprocent under samma
ten eller den finansiella stabiliteten i
period. Zombieföreta- utnyttjas ineffektivt och sänker tillväxten. Detsamma gäller även direkta före- Sverige. Det är en lugnande slutsats.
gen är alltså inte bara
Samtidigt finns det gott om zombier i vår
odöda, de är också näs- tagsstöd, till exempel de stöd som ska
omvärld, vilket kommer att påverka
tan odödliga. Bara 15 procent dämpa effekterna av covid-19-pandemin. De håller upp sysselsättningen på
tillväxten och ränteläget även i Sverige. n
av zombierna blir lönsamma
kort sikt, men riskerar att sänka tillväxeller avvecklas varje år.
Källor: Sveriges Riksbank, Zombie Firms in Sweden: Implications for the
ten på lång sikt.
Enligt BIS-
Real Economy and Financial Stability, September 2020.
BIS Quarterly Review, September 2018.
studien är det
främsta skälet HUR SER DET då ut i Sverige? Enligt Rikstill zombiernas bankens studie behöver man inte vara
frammarsch att lika rädd för zombier i Sverige. I kontrast
räntorna har fallit till omvärlden har andelen zombieföretrendmässigt, vilket
tag i Sverige minskat. Bara tre procent av
gör det lättare för finansiföretagen kan idag klassificeras som
ellt svaga företag att överleva. Låga
zombier. De står ”bara” för fyra procent
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Fortsatt stöd till börsen
Med ett lågt ränteläge och stigande bolagsvinster ser vi ljust på utsikterna
för svenska och amerikanska aktier, medan vi är mer försiktigt inställda till
europeiska aktier. Vi är också långsiktigt positiva till temat hållbar energi.
Text Johann Guggi, allokeringschef, Handelsbanken Fonder

DEN SENASTE TIDEN har marknaden
pendlat mellan optimism och pessimism. Ökad smittspridning och tidvis
stora kurssvängningar på världens börser oroar samtidigt som ekonomisk
statistik rapporterats in bättre än väntat.
Ett globalt aktieindex har stigit och de
flesta aktiemarknader har haft en positiv
avkastning sedan förra numret av Fokus
Placeringar.
Det amerikanska presidentvalet närmar sig och det kan bli stökigt på börserna om det dröjer innan vi har ett valresultat. Men om vi lyfter blicken ser vi
att det finns ytterligare utrymme för
aktiemarknaden att stiga om marknadsräntorna förblir låga, bolagsvinsterna
ökar och brexit kan ske under ordnade
former. Så även om börsens värdering är
hög bedömer vi inte att det bör påverka
börsen nämnvärt kommande månader.
DET SOM KAN dämpa börshumöret är
främst ökad smittspridning. Men mer
lokala restriktioner innebär att de ekonomiska konsekvenserna troligtvis blir
mindre än under våren. En annan
risk är att handelskonflikten mellan USA och Kina kan trappas
upp. Eller att förbättringen på
arbetsmarknaden tappar fart,
även om finanspolitiska stöd
åtgärder sannolikt skulle
mildra effekterna i ett
sådant scenario.
Vi har en kortsiktig,
taktisk, övervikt i
tillgångsslaget aktier
i förhållande till
korta ränteplaceringar i Multi
Asset-portföljerna

och vi föredrar främst svensk och amerikansk aktiemarknad. Vi är mer försiktigt
inställda till europeiska aktier. Med
ökad smittspridning i vissa länder, brexit
i horisonten och med fortsatt stora
skuldproblem i Sydeuropa anser vi att
risken på den europeiska aktiemarknaden är fortsatt förhöjd.
I DEN LÅNGSIKTIGA , strategiska, delen
av portföljerna har vi valt innehav med
egenskaper som vi bedömer vara långsiktigt attraktiva, bland annat med
inriktning mot hållbar energi. Vi anser
också att innehav i svenska och amerikanska småbolag är något som gynnar
avkastningen i portföljerna över tid.
Demografiska förändringar sker långsamt, men har historiskt utgjort en god
grogrund för ekonomisk utveckling,
främst inom tillväxtmarknadsländer. Här
kan investeringar göra skillnad och bidra
positivt till de globala hållbarhetsmålen,
samtidigt som de kan ge god avkastning.
VI HAR SEDAN tidigare därför valt att

långsiktigt placera i ett par fonder
med inriktning mot tillväxtmarknadsländer, främst genom
statsobligationer på tillväxtmarknader och så kallade
”frontier”-marknader. Vi har
även ett innehav i en
kreditfond som
placerar på tillväxtmarknader, med ett
tydligt inslag av
investeringar med
Johann Guggi
ambition att ge ett
positivt bidrag till
de globala hållbarhetsmålen. n

Fondtips
Till våra fondtips väljer vi just nu fonder
som bör kunna stå emot kortsiktiga
nedgångar väl, samtidigt som de bedöms
ha stor långsiktig potential.
Fondtipsen är valda ur Handels
bankens fondsortiment. Urvalet baseras
på H
 andelsbankens marknadssyn och
tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman,
placeringsstrateg, Handelsbanken.

AMERIKA TEMA

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

HÄLSOVÅRD TEMA

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

SVERIGE TEMA

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

☛ Läs mer om fonderna på
handelsbanken.se/fondtips

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

Två byten av sektorfavoriter

I somras lanserade vi Fokuslistan, med omkring tio av våra aktie
analytikers främsta köprekommendationer inom respektive sektor.
I oktoberuppdateringen har Sandvik ersatts av Sweco i Industrisektorn
och Gränges av Stora Enso inom Basmaterial.
Text Peter Engstedt, aktiestrateg, Handelsbanken.

ÄVEN OM VI är fortsatt långsiktigt positiva
till Sandvik har aktien, liksom hela den
traditionella verkstadssektorn, gått mycket
starkt sedan bottennoteringarna i slutet av
mars och stigit med 17 procent sedan inträdet på Fokuslistan i juni. Vi har
därför ersatt Sandvik med
Sweco som favorit i sektorn.
Värderingen av Sweco är förvisso inte heller låg, men vi
menar att detta är motiverat.
Peter Engstedt
Sweco är ett välskött teknikkonsultbolag med betydande exponering mot offentliga investeringar, vilket är
en stor fördel i ett läge där dessa ökar och
behovet av infrastruktursatsningar kommer att vara stort under många år framöver.
Vi tror att Sweco-aktien kommer att vara en
relativvinnare oavsett marknadens riktning, givet att bolagets verksamhet påverkas
i relativt liten utsträckning av covid-19pandemin och en konjunkturnedgång.

in i Fokuslistan så sent som i september
och då den stigit 14 procent på kort tid, har
vi bytt favorit i sektorn Basmaterial. Vi är
fortsatt positivt inställda till Gränges möjligheter med strukturell tillväxt via elektrifiering av fordon och ökad användning av
aluminium inom luftkonditionering.
Inom kort ska dock bolaget genomföra en
nyemission om 1,8 miljarder kronor, vilket
kan pressa aktien kortsiktigt. Sammantaget ser vi för närvarande större potential i
vår nya favoritaktie i sektorn, Stora Enso.
Stora Ensos förpackningsverksamhet
är välpositionerad för att ersätta plastför-

packningar. En successiv omstrukturering
av papperstillgångarna och fortsatta investeringar inom förpackningar är på väg att
omvandla bolaget, med högre tillväxt och
resultat som följd. Därtill såg vi potential
för en uppvärdering av skogen för att nå
upp till en mer marknadsbaserad värdering, vilket bolaget sedan bekräftade i samband med delårsrapporten. I jämförelse
med globala jämförelsebolag, nordiska
konkurrenter och ur ett substans
värdesperspektiv, är Stora Enso-aktien
attraktivt värderad.
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 sektorfavorit. n

I Handelsbankens
tjänst Marknads
information kan du
ta del av löpande
uppdateringar av
Fokuslistan.

DEN 8 OKTOBER kom Gränges med en så
kallad ”omvänd vinstvarning”, då bolagets
förväntade rörelseresultat för det tredje
kvartalet var långt över analytikernas konsensusprognos. Detta fick aktien att klättra
rejält efter en redan stark höst. Aktien togs
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