FOKUS

Placeringar
NUMMER 8 • 20 OKTOBER 2021

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

Släpp inte taget
Svängningarna på börsen är en del av priset placerare betalar för möjligheten
till en högre avkastning. För den som kan hålla känslorna i schack ger statistiken
tydligt stöd för att vara investerad alla dagar.

Makro
Högre inflation – vad är det
marknaden fruktar?

Intervju
”Sjukvården måste göra
mer för mindre”

Aktiekollen
Låt inte informationen
ta över!

Ledare

Fokusera på
din sparstrategi
MIKAEL FORSSÉN,
ANSVARIG UTGIVARE,
HANDELSBANKEN

O

ktober är en månad som inger respekt och
skapar eftertanke för aktieplacerare
världen över eftersom den historiskt sett
varit förknippad med finansiella kriser och
kraftiga börsfall, som till exempel den stora
börskraschen 1929, den svarta måndagen 1987 och
investmentbanken Lehman Brothers konkurs under
finanskrisen 2008.
En slump? Ja förmodligen, för börsnedgångar kan
naturligtvis ske när som helst under året. Börsnedgångar är till och med något man som aktieplacerare får
räkna med att vara med om ofta, även om de i regel inte
blir så djupa. På sidorna 4-6 tittar vår placeringsstrateg
Mats Nyman närmare på hur Stockholmsbörsen
utvecklats de senaste 40 åren och slutsatsen är glasklar.
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Det är inte nedgångarna som utgör det främsta hotet
mot långsiktig avkastning, utan snarare risken att man
agerar känslomässigt och fattar irrationella beslut runt
sitt sparande. Nyckeln till framgång är att välja en risknivå som passar dig, tänka långsiktigt, spara regelbundet och hålla fast vid din strategi.

E

n anledning till börsnedgångarna är oron för
inflation och högre räntor. Våra ekonomer tror
inte att nuvarande inflationstopp håller i sig, men
skriver också att det kan inte kan uteslutas helt,
om leveransproblem, flaskhalsar och bristen på arbetskraft håller i sig. På sidan 7 ger de två alternativa scenarion för vilka effekter en varaktigt högre inflation kan få
på ekonomi, finansmarknader och bostadspriser.

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av
Svenska Handelsbanken AB (publ), i
fortsättningen kallad Handelsbanken.
Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar
med innehållet är inte analytiker och
materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande
avsett för kunder i Sverige. Syftet är att
ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett
personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen 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 grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som
bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen 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. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet
används på ett sätt som strider mot
förbudet mot vidarebefordran eller
offentliggörs i strid med bankens regler. 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 directed 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 distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.
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Nyheter

Hanna Norström

Nöjdare Private
Banking-kunder.
I år igen!
Personligt engagemang i
kombination med snabb
service och hög kompetens
inom förmögenhetsrådgivning
och kapitalförvaltning, det ger
Handelsbanken höga betyg
bland Private Banking-kunder i
årets undersökning från analysföretaget Kantar Sifo Prospera.
– Det är extra glädjande att
kunderna ger oss höga betyg
inom i stort sett alla områden
som utvärderas, säger Hanna
Norström, chef för Private
Banking i Handelsbanken.
Undersökningen visar att
proaktivitet och regelbunden
kontakt med kunden är viktigt för kundnöjdheten och
Handelsbanken är den aktör
som uppvärderats mest från
förra året. Pandemiåret har ökat
behovet av digitala mötesplatser vilket har krävt ett anpassat
arbetssätt vid alla typer av
kundmöten.
– Tack vare vår snabba omställning till digitala kundmöten
och event har vi lyckats nå ut
till fler Privat Banking-kunder
i hela Sverige. Digitala event
inkluderar alla, inte bara de
kunder som bor i storstäderna.
Och vi satsar nu ännu mer på
affärsutveckling, avslutar Hanna
Norström.
Private Banking är till för dig
som vill ha en personlig och
gedigen plan för förvaltningen
av ditt kapital och har minst
5 miljoner kronor att placera.

☛ handelsbanken.se/privatebanking

Räkna med höga
elpriser i vinter
Efter veckor av dramatiskt dyrare el i hela
Europa har priserna äntligen fallit tillbaka en
del. Vad beror uppgångarna på och vilka
effekter får det?

Lars
Henriksson

DE SVEN SKA ELPRISERNA var
nyligen nära de toppnivåer vi såg
2003 och 2011, och situationen har
varit ännu värre på flera håll i övriga
Europa.
Priset på olja och gas har stigit
kraftigt och svenska elpriser har rusat
i höjden. Sambandet är kanske inte
självklart då vatten- och vindkraft
tillsammans stod för nästan två
tredjedelar av Sveriges elproduktion
förra året, och kärnkraft för ytter
ligare 30 procent. Handelsbankens
strateg Lars Henriksson förklarar:
– Den europeiska elmarknaden
blir alltmer sammanflätad, till stor
del med hjälp av kablar genom
Östersjön till länder som Tyskland,
Polen, Danmark och Finland. När
det är elunderskott på kontinenten
och priserna där stiger kraftigt vill
våra svenska kraftbolag exportera,
vilket bidrar till lägre utbud i Sverige
och högre elpriser även här.
HAN S BEDÖMNING ÄR att vi kommer
få se höga elpriser hela vintern, men
de extrema pristoppar vi nyligen sett
borde försvinna efter den senaste
tidens regn i norra Skandinavien.
Dessutom tror han att mer rysk gas

når gaskraftverken på kontinenten
till årsskiftet. Tillgången på vatten
påverkar elpriserna i Sverige kraftigt.
– Nederbörd och hur mycket
vatten som finns i vattendragen mäts
i ett balanstal. När läget under
hösten såg ut som värst var nivån
nere mot minus 20, en nivå som
brukar anses som verkligt kritisk
och det innan vintern ens börjat.
Även om den gröna energin är billigast kommer det tidvis att uppstå
brister som gör elen dyrare, förklarar
Lars Henriksson. För tyvärr är inte
sol, vind, och vatten lika pålitliga
kraftkällor som fossila bränslen eller
kärnkraft, då vi ju inte kan styra
vädret.
DE HÖGA ELPRISERNA kan även få
effekter på ekonomin i stort. När
elpriserna stiger spär det på inflationen.
– Även om vi, och många med
oss, räknar med att inflationen bara
är tillfälligt hög skapar det signaler
om åtstramningar i bland annat
USA. Stigande inflationsförväntningar har även fått den amerikanska långräntan att ta ett kliv
uppåt. Och börsen hade en svag
månad i september för första gången
på ett bra tag. De höga elpriserna kan
även komma att dämpa den ekonomiska tillväxten något eftersom
vissa delar av industrin kan bli olönsamma, enligt Lars Henriksson. n

3

I fokus

VINJETT / undervinjett

Nedgångar
är normalt
BÖRS Den senaste tidens börsoro har lett till

nya utflöden ur aktiefonder. Men på lång sikt är
det inte nedgångarna som äventyrar avkastningen.

Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

4

SEDAN 1980 HAR Stockholmsbörsen
vid tre tillfällen fallit 50 procent eller
mer: Före devalveringen 1992,
under IT-kraschen 2000-2002 och
under den globala finanskrisen
2007-2008. Dessa nedgångar var
inte bara djupa, de var också långvariga.
Dessutom har vi har haft tre
nedgångar på mellan 30 och 40
procent, den senaste i samband med
utbrottet av coronakrisen förra året,
och ytterligare några fall på runt 20
procent. Även om dessa dippar var
betydligt mer kortvariga, är det
naturligt att oroa sig när börsen
börjar gå ner. Varje stort ras börjar
som bekant med en mindre
nedgång.
Men i de allra flesta fall vänder
börsen snart upp igen. Bara under de
senaste tio åren har vi haft åtta
nedgångar på runt tio procent,
medräknat den som började i slutet
av sommaren. Hur den senaste
kommer att sluta vet vi förstås inte.
Men i de andra sju fallen vände
börsen snabbt upp och nådde nya
toppnivåer, ofta efter bara en eller ett

fåtal månader. En krona satsad 1980
på Stockholmsbörsen har, trots
nedgångarna, vuxit till 420 kronor
idag.
FAKTUM ÄR ATT nedgångar är det
normala på börsen. Sedan 1980 har
börsen stått lägre än tidigare topp
nivåer 90 procent av tiden. Den som
hela tiden jämför med senaste
högstanivå kommer därför att vara
nästan konstant missnöjd.
I själva verket är det svängningarna som gör att börsen ger en god
avkastning. Hade inte börsen
svängt upp och ner hade den
värderats betydligt högre
– och då hade den också gett
en betydligt lägre avkastning, både historiskt och i
framtiden.
Även aktier som gett enorm
avkastning över tid har periodvis
haft stora nedgångar. Apple föll mer
än 80 procent i början av 2000-talet
och Amazon mer än 90 procent. I
Sverige föll Hexagon mer än 80
procent under finanskrisen och
Atlas Copco 60 procent.

Mats Nyman

BÖRSEN GÅR UPP TROTS STÄNDIGA NEDGÅNGAR
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Nedgång från tidigare
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En av de mörkaste börsdagarna, 6 oktober
2008, noterade Stockholmsbörsen en
nedgång på 7,2 procent. Här entrén till
OMX i Värtahamnen.

I FOKUS / Börs

som
det pris man måste betala för att få ta del
av aktiemarknadens fina avkastning. Är
man inte beredd att betala priset får man
köpa en tillgång med mindre kurssvängningar, till exempel obligationer, som
därför ger lägre avkastning. En del stora
kapitalförvaltare väljer att placera i
onoterade aktier, till exempel private
equity-fonder, bland annat för att
minska svängningarna i portföljen. Men
det innebär istället att man betalar med
lägre likviditet, mindre genomlysning
och ofta högre avgifter.
Försök inte lura börsen. Många placerare försöker få del av aktiemarknadens
avkastning utan att betala priset i form av
svängningar. Genom att sälja sina aktier
när det börjar gå ner hoppas man
undvika de största kursfallen. Sedan

VAD PLACERARNA OROAT SIG FÖR
2012 Skuldkrisen i eurozonen
2013 De amerikanska statsfinanserna
2014 Hårdlandning i Kina
2015 Geopolitiska risker
2016 Hårdlandning i Kina (igen)

MAN KAN SE på börsnedgångarna
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2017 Politisk populism
2018 Åtstramningar från centralbankerna
2019 Handelskrig mellan Kina och USA
2020 Coronaviruset
2021 Stigande inflation


tänker man köpa tillbaka aktierna när
man är säker på att botten är passerad
och en positiv trend har börjat.
Problemet med denna strategi är att
man kanske undviker en del av
nedgångarna, men man tappar samtidigt en stor del av avkastningen.
Amerikanska kapitalförvaltaren
Fidelity har visat att de kunder som sålde
sina placeringar när finanskrisen
började fick lägre avkastning än de som
låg kvar med sitt kapital genom hela
nedgången. De som fortsatte att
månadsspara fick förstås ännu högre
avkastning. Även i Sverige kan vi se
samma mönster. Vid varje lite större
nedgång är det utflöden ur aktiefonder,
och de stora inflödena kommer ofta i
slutet av en börsuppgång. I slutändan
leder det till lägre avkastning.
Faktum är att en börsdag per år
skapar, i genomsnitt, all avkastning på
börsen. Står man utanför börsen när det

Källa: Financial Times

är oroligt är risken betydande att man
missar just den dagen – eftersom de
stora uppgångarna alltid kommer efter
stora nedgångar. Lyckas man välja bort
de sämsta börsdagarna blir avkastningen förvisso mycket högre, men det
är i praktiken omöjligt.
ATT FÖRSÖKA TA del av börsens avkastning utan att betala priset är lite som att
ta med sig varor hem från affären utan att
betala. Det kanske fungerar en gång,
eller två, men kan straffa sig i längden. En
bättre investeringsstrategi är att handla
på rea, när börsen är billig. Det känns
alltid läskigt, eftersom det alltid finns en
anledning till att börsen är lågt värderad.
Vågar man inte fynda är det bättre att
månadsspara – då får man automatiskt
fler aktier när börsen är billig – och
sedan hålla fast i sitt sparande i vått och
torrt. Det är en beprövad strategi som
lönar sig i längden. n

Foto: Shutterstock

Det finns alltid något att oroa sig för
på aktiemarknaden. Financial Times
gjorde tidigare i år en sammanställning
av vad placerarna på börsen oroat sig för
de senaste tio åren. Det intressanta är att
ingen av sakerna på listan påverkade den
globala aktiemarknaden mer än temporärt. Börsen har fortsatt att stiga. Den
amerikanska nationalekonomen Paul
Samuelsson kanske uttryckte det allra
bäst: ”Aktiemarknaden har förutsett nio
av de senaste fem lågkonjunkturerna”.

Inflation / MAKRO

Högre inflation – vad är
det marknaden fruktar?
Den senaste tidens inflationsimpulser och brist på arbetskraft har väckt
oro för att inflation och räntor kan ta fart. Kan det bli så, och vad händer
då på fastighetsmarknaden?
Text Anders Bergvall och Helena Bornevall, makroekonomer, Handelsbanken

nu ser i Sverige och andra länder i stor
utsträckning är tillfällig, drivet av bland
annat höga energipriser. Men om inflationen, tvärtemot vad vi förutspår, skulle
förbli hög och om Riksbanken därför
höjer styrräntan trots att konjunkturen
försvagas, då kan bostadsmarknaden
drabbas hårt.
Låga räntor har under en lång tid
bidragit till högre fastighetspriser, ett
ökat byggande och högre skuldsättning.
Och med det också en högre räntekänslighet. Förvisso har hushåll och företag

HÖGRE ARBETSLÖSHET OCH RÄNTOR
Två scenarion
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Källa: Macrobond och Handelsbanken

oftast marginaler att klara sina
lånebetalningar, och hur stor
andel av köpet de finansierar
med lån har på många håll
minskat. Men den allt högre
skuldsättningen medför att
låntagare idag påverkas mer
EFFEKTEN AV HÖGRE inflaän tidigare av en ränteökning.
tion beror på hur den uppstår
Anders Bergvall
Det kan inte uteslutas att
och hur den påverkar tillväxt
inflationsuppgången blir mer
och ränteläge.
långvarig än vad vi räknar med, exemI vårt första scenario ,”högre inflapelvis om flaskhalsproblem och arbets- tion”, stiger inflation och räntor utan
kraftsbrist drar ut på tiden. Det kan,
större oro på finansiella marknader,
även om vi inte ser några tecken på det i
vilket bidrar till att de realekonomiska
dagsläget, leda till stigande inflationseffekterna blir begränsade. Däremot
och löneförväntningar så att centralleder högre räntor till högre avkastbanker världen över känner sig tvungna ningskrav, vilket påverkar värdet på
att höja räntor tidigare och snabbare.
fastigheter negativt.
Om utvecklingen istället blir
oordnad med kraftig oro på finansiella
BOSTADSMARKNADEN HAR KLARAT sig
marknader och stigande riskpremier
förvånansvärt bra igenom de senaste
kan de negativa effekterna bli stora och
ekonomiska kriserna, såväl under
långvariga. I scenario två, ”högre riskfinanskrisen 2008 som under
premier”, leder den högre inflationen till
pandemin. Med varje ny kris har det
kommit nya löften om låga räntor längre en oro för effekterna av stigande räntor
så att riskpremier stiger kraftigt och
kreditsituationen tydligt försämras.
Givet att räntan stiger med runt två
procentenheter i det allvarliga scenariot
kan bostadspriserna falla med 3–10
procent, och med ungefär hälften i det
mildare scenariot. Om konjunkturen
samtidigt försämras och om hushållens
räntekänslighet har ökat är det troligt att
effekterna ligger i den övre delen av
intervallet. Stramas även utlåningen till
hushåll åt, vilket inte är osannolikt i det
allvarligare scenariot, blir bostadsprisfallet sannolikt betydligt större. n
Foto: Shutterstock

VÅR SYN ÄR att den inflationsimpuls vi

och därmed stöd till fastighetsmarknaden. Men vad händer när räntorna
stiger? Vilka risker finns och när
blir det riktigt allvarligt? Vi
tecknar två alternativ för hur
ett höginflationsscenario
skulle kunna se ut. För fastighetsmarknadens del är det av
Helena Bornevall
särskild vikt hur marknaderna
reagerar och hur kreditförsörjningen påverkas.
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SPARANDE

En bra start
på vuxenlivet
Du kan ge barn eller barnbarn en bra start på vuxenlivet genom att starta
ett sparande åt dem. Även en mindre summa varje månad kan växa till ett
rejält belopp om man startar tidigt. Neriman Erdogdu, placeringsexpert på
Handelsbanken, berättar mer. Hur kommer man igång?
DET FINN S NÅGRA saker att fundera på.
Barnets ålder och vad pengarna är
tänkta att användas till är viktigt när
man väljer belopp, placeringshorisont
och risknivå. Är du osäker på hur
du ska välja finns Barnsparguiden i Handelsbankens
mobilapp. Där kan du jämföra
sparformer, välja placering och
se vilken avkastning som kan
Neriman Erdogdu
förväntas beroende på vilket
månadsbelopp du sparar. Ett
snabbt och enkelt sätt att komma igång.

När ska man börja spara?

– Ju tidigare du börjar spara till
barnet desto bättre, eftersom det får stor
inverkan på utfallet. Men det är bättre att
komma igång sent än att inte spara alls.
Om det är ett kortsiktigt sparande och
du vill spara helt utan risk kanske du vill
spara på ett bankkonto.
Är det något annat man behöver
tänka på?

– Ja, till exempel när och hur barnet
ska få tillgång till pengarna. Kommer det
vara moget nog att hantera pengarna på

sin 18-årsdag, eller vill du ha kontroll
över hur och när de betalas ut? Det är
också viktigt att förstå konsekvenserna
av att välja sparande i sitt eget eller i
barnets namn.
Hur funkar det att spara i barnets
namn?

– Det innebär att pengarna juridiskt
sett tillhör barnet, och förvaltas av
barnets förmyndare fram till 18 års ålder.
Därefter bestämmer barnet själv över sitt
sparande. Pengarna är skyddade vid till
exempel föräldrarnas skilsmässa eller
utmätning.
Hur sparar jag i barnets namn?

– Om du väljer att spara i fonder eller
aktier på ett Investeringssparkonto, ISK,
i barnets namn får barnet automatiskt
tillgång till sparandet på 18-årsdagen.
Det gäller också om du sparar på ett
vanligt bankkonto i barnets namn.
Och vad gäller om jag sparar i eget
namn?

– Då tillhör pengarna juridiskt sett
dig. De betalas inte automatiskt ut till

Foto: Shutterstock
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Tips!
Som kund i
Handelsbanken kan du få
hjälp med juridiska avtal
som testamente via
vår externa samarbets
partner Lexly.

barnet vilket är viktigt att tänka på till
exempel vid en eventuell skilsmässa.
Sparar du på ett Investeringssparkonto i
ditt eget namn måste det registreras som
enskild egendom för att skyddas vid en
eventuell bodelning. Om du vill vara
säker på att ISK eller bankkontot som
tillhör dig ska tillfalla ett barn måste du
skriva in det i ditt testamente.

Så får ditt barn
ekonomiska
superkrafter
Hur kan man hjälpa barnen att förstå pengars
värde, och när de är lite äldre motivera dem att
spara? Ett första steg till att ta ekonomiskt ansvar
kan vara vecko- eller månadspeng. Att sätta
sig ner tillsammans med barnet och diskutera
vad den ska räcka till är en bra början. Men hur
mycket är egentligen rimligt att ge? Med vår
Veckopengshjälp får du en rekommendation
på belopp baserat på barnets ålder.
Handelsbankens Ulla Doma som varit med och
utvecklat Veckopengshjälpen har fler tips att ge.

TIPS FÖR VECKOPENGEN
Uppmuntra barnet att spara
Det kan vara att spara en del av veckopengen,
och belöna barnet när sparmålet är uppnått. Ett
bra sätt kan vara att börja med ett sparmål som
ligger nära i tiden och är lätt att uppnå, för att
sedan öka på.
Bestäm tillsammans
Vad ska veckopengen räcka till? Det kan också
vara bra att redan från början vara överens om
huruvida barnet får möjlighet att tjäna extra
pengar genom att hjälpa till hemma med till
exempel matlagning eller städning.
Låt barnen göra misstag
Vill ditt barn köpa en leksak som
du tycker är meningslös, som
går sönder efter en vecka? Låt
ditt barn bestämma. Att göra köp
man sedan ångrar är en del i att
lära sig hantera pengar.

Ulla Doma

Håll er till det som överenskommits
Stick inte till barnet en extra slant, utan försök att
hålla dig till att bara ge vecko- eller månadspeng.
Tar pengarna slut så är det för att barnet valt att
använda dem till något. Att lära sig konsekvensen av att pengar tar slut är en viktig lärdom.

Och om jag vill styra utbetalningarna?

– Det kan du till exempel göra
genom att spara i ISK i eget namn där
du säljer av placeringar och för över
pengar till barnet när det är dags. Ett
annat alternativ är att spara i en kapitalförsäkring med barnet som
förmånstagare, Kapitalspar Barn, som
du själv äger och där du kan välja att
ställa in när och hur automatiska utbetalningar av kapitalet ska ske.

Kan jag öppna barnsparande själv på
webben eller i appen?

– Om du väljer att spara i en ISK i ditt
namn kan du logga in i Internetbanken
eller i appen och komma igång med
sparandet på en gång. Men om du vill
spara i barnets namn behöver båda
förmyndarna komma in på bankkontoret. Det gäller också om du vill öppna
ett Kapitalspar Barn. n
☛ handelsbanken.se/barnspar

Håll intresset för ekonomin uppe.
Har barnet lärt sig hantera veckopengen kan
nästa steg vara att skaffa ett bankkort till barnet.
Utmana dig själv med att sätta en lägsta ålder,
de förstår mer i allt yngre åldrar. Har barnet
redan ett bankkort? Då kanske nästa steg är
att lära barnet att investera sin veckopeng? Då
har ni en möjlighet att tillsammans hitta en bra
placering, och att då och då följa upp hur den
utvecklas.

☛ handelsbanken.se/veckopengshjalpen
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Arjos vd Joacim Lindoff:

”Sjukvården
måste göra mer
för mindre”
Arjo är relativt nytt på börsen, men anrikt. Nu håller vd
Joacim Lindoff på att gå igenom produktportföljen för att
modernisera den och anpassa till framtidens vårdbehov.
Text Ingrid Kindahl Foto André de Loisted
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MEDICINTEKNIKFÖRETAGET Arjo
har gjort en intressant resa. Det bildades som ett familjeföretag på 1950talet, expanderade snabbt internationellt på 60, 70 och 80-talen,
börsintroducerades på 90-talet
innan det köptes av Getinge, slogs
samman med brittiska Huntleigh på
2000-talet för att slutligen knoppas
av och återintroduceras på börsen
2017.
– Det hamnade i strategisk
skugga inom Getinge, men styrelsen
såg en stor potential för Arjo att
utvecklas på egen hand, säger vd
Joacim Lindoff.
Styrelsen, där ordförande heter
Johan Malmquist (tidigare vd för
Getinge) och vice ordförande Carl
Bennet, fick rätt. Bolaget satsar på
medicinteknik baserat på demografi. Kort sagt, människor blir
äldre, fetare, dementa med mera,
och måste tas om hand utan att de
får trycksår och förflyttas utan att de
blir skrämda och förvirrade, och
utan att personalen drabbas av
arbetsskador. Och utan att en allt

större del av ländernas BNP går till
äldre och dementa – för så ser
trenden ut nu.
Skador på vårdpersonal kostar
omkring 75 miljarder svenska
kronor per år globalt. Och
trycksår hos patienterna är ett
ännu större problem. De kostar
sjukvården omkring 500
miljarder kronor per år och är
den näst vanligaste orsaken till
att amerikanska sjukhus blir
stämda.
HUR KAN ARJO lösa dessa
problem? När det gäller de dementa
är design en viktig faktor.
– Alla våra nya produkter är
formgivna för att inte verka främmande i patientens hem eller rum.
Dessutom ska sjuksköterskan eller
undersköterskan kunna behålla
ögonkontakt med patienten under
förflyttning och annan hantering,
säger Joacim Lindoff.
Trycksår är notoriskt svåra att
behandla, det bästa är att förebygga
dem. De viktigaste hjälpmedlen är

JOACIM LINDOFF
Vd Arjo.
bakgrund:

Civilekonom.
 idigare interim-vd och
T
koncernchef inom Getinge.

familj: Gift och två döttrar i

tonåren. Bor i Bjärred utanför
Lund.
fritid: Tennisfantast.
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intensivvårdssängar, och på teknologi
för att flytta och vända patienter på mage
för att underlätta andningen. Samtidigt
har långsiktiga satsningar, exempelvis
för att utveckla trycksårsprevention stått
tillbaka.
– Omsättningen hamnade där vi
trodde, men med annan produktmix,
säger Joacim Lindoff.
Åtgärder i pandemins kölvatten
kommer att gynna Arjo, tror han. Över
hela världen uppgraderas nu äldrevården.
– Lägg till det resultatbaserade
programmet i patienthantering och
trycksårshantering som vi nu satsar på,
så kan vi med tiden växa snabbare.

olika typer av madrasser som växlar
patientens tryckfördelningspunkter,
samt en speciell typ av skanner som
upptäcker riskfaktorer för trycksår flera
dagar innan de uppstår. Rätten att sälja
skannern ingick i Arjos förvärv av det
amerikanska bolaget Bruin Biometrics
förra året.
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TEKNIKEN ÄR VIKTIG, men ännu viktigare är det att kombinera försäljningen
av produkter med tjänster.
– Vi vet att hälso- och sjukvården
måste använda resurserna bättre och på
säkrare sätt framöver, något annat är inte
hållbart. Göra mer för mindre, helt
enkelt. Därför vill vi sälja resultatbaserade lösningar. Det innebär att vi går in
och ser vilka möjligheter vårdgivare har
att höja effektiviteten och säkerheten,
och kan då garantera en viss besparing
för den som väljer våra produkter samti-

ARJO
2020

2019

Omsättning, Mkr

9 078

8 976

Bruttomarginal, %

45,5%

43,9%

EBIT, Mkr

866

671

Vinst per aktie, kr


1,93

1,48
Källa: Arjo

digt som vårdkvaliteten höjs. Det
handlar om att bidra med klinisk
kompetens, inte bara utrustning, säger
Joacim Lindoff.
Men det finns utmaningar. En är det
silotänkande som utmärker många
sjukvårdsansvariga, inte bara i Sverige.
– Det gäller för oss att bryta ner
miljonbesparingarna och förklara i
vilken silo de hamnar. Men besparingarna är så pass stora, så vi får bra genomslag. Vi har hållit på med detta i nio
månader, och om 12-15 månader
kommer det att ha fått en signifikant
påverkan på nettoförsäljningen, säger
Joacim Lindoff.
Service av utrustningen är ett annat
område där Arjo kan bättra sig, enligt
Joacim Lindoff. I dag kommer omkring
60 procent av försäljningen från utrustning, 17 procent från service och resten
från förbrukningsvaror.
– 17 procent på service är alldeles för
lågt. Vi har låtit andra ta hand om eftermarknaden på våra produkter, trots att
vi är bäst skickade att göra det själva. Här
har vi goda möjligheter att ta marknadsandelar, säger han.
HAR ARJO VUNNIT eller förlorat på
pandemin? Netto har det blivit en viss
vinst. Det blev en stor efterfrågan på

FÖR NÄRVARANDE HOTAS nästan alla
världens tillverkningsföretag av
materialbrist och transportkris. Arjo har
delvis löst det genom att hålla större lager
än önskvärt. Samtidigt har kostnaderna
för material och transport stigit. Men det
finns positiva sidor av det också, i alla fall
för framtiden. Under 2020, när transportkostnaderna var lägre, sålde man
många sjukhussängar som är mindre
lönsamma per såld enhet. Patienthantering, trycksårsprevention och prevention av blodproppar som ökat under
2021 ger högre marginaler.
– Så dessa områden vill vi trycka på
för framtiden. Vi har fått en gynnsammare produktmix, och tänker inte
förändra den. Om vi får en återgång till
normala kostnader för material och
transport, kommer vi att fortsätta
utveckla lönsamheten steg för steg.
Apropå framtiden: Arjo är ett bolag
som gillar att köpa, framför allt företag
som för med sig försäljningssynergier.
Det pågår ett aktivt globalt sökande på
företag med god företagskultur, bra
ledning och med en omsättning på runt
50-200 miljoner svenska kronor.
– Men vi har god organisk tillväxt, så
det är ingen stress, säger Joacim
Lindoff n

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

AKTIEKOLLEN

LOGI DEL 2:
BÖRSPSYKO

Låt inte informationen ta över!
I förra numret gick vi igenom några vanliga känslomässiga fällor
och dess effekter på våra placeringsbeslut, samt gav tips för att undvika
felbeslut. I denna artikel fokuserar vi på hur vår hjärna hanterar – och borde
hantera – all information som vi bombarderas med.
Text Peter Engstedt, placeringsstrateg, Handelsbanken

AMERIKAN SKA STUDIER VISAR att privatplacerare i genomsnitt tappar 3-4 procent
årligen jämfört med börsen som helhet
genom beteendemisstag. Vi tenderar att
sälja vid nedgångar och inte komma in på
marknaden när det vänder upp, sälja
vinnare och behålla förlorare, ha för låg
riskspridning samt ha för hög aktivitet.
Den genomsnittliga innehavstiden för
en aktie i USA har minskat från cirka sju år
på 1950-talet till omkring ett halvår idag.

En liknande utveckling kan vi se i Sverige.
Män agerar i genomsnitt oftare på ny information och köper och säljer därmed mer
frekvent än kvinnor, vilket bidrar till att de
tenderar att ha lägre avkastning i sina
aktieportföljer. 1)
Ofta tänker vi att ju mer information,
desto bättre. Information som vi inte anser
relevant kan ju ignoreras, eller hur? Studier
visar att lagom mycket information ökar vår
förmåga att göra bra prognoser och fatta

Illustration: Shutterstock

NÄRTIDSFOKUS
PROBLEMET. Närtidsfokus innebär att
vi övervärderar information som vi just fått
och fäster mindre avseende på äldre information. När marknaden faller, kan vi ibland
tro och agera som om den kommer att
falla bråddjupt. Och när marknaden stiger,
tenderar vi att känna och agera som om
uppgångarna aldrig kommer att ta slut.
Närtidsfokus kan leda till att vi köper dyrt
och säljer billigt. Denna psykologiska fälla
är närbesläktad med så kallad ”action bias”,
det vill säga viljan att göra något, även om
det är omotiverat. Ju oftare vi tittar på vår
portfölj, desto fler chanser till felbeslut och
ju mer vi ser kurserna röra sig, desto mindre risk vill vi ta. I samband med coronavirusutbrottet tänkte många att de måste
agera och valde att sälja fonder och aktier,
någonting de sedan kan ha fått skäl att
ångra då Stockholmsbörsen har stigit cirka
100 procent sedan botten och cirka 30
procent sedan toppen just före det pandemirelaterade börsraset.

LÖSNINGEN. Dramatiska rubriker har
liten koppling till långsiktiga marknads
trender. Fokusera istället på dina egna
personliga mål. Skapa en diversifierad
portfölj med exponering mot olika
marknader och placeringar, till exempel
med en blandfond som bas. När marknadsrörelser har förändrat risknivån i
din portfölj eller om din s ituation eller
dina mål förändras – ja, då är det dags
att fundera på hur du kan ombalansera
dina placeringar så att de är i linje med
målen. Att månadsspara regel
bundet i fonder innebär att du
även köper när marknaden
fallit och priset är lägre.
Försök att inte titta på
placeringarna alltför
ofta, eftersom ju
oftare du gör det
desto fler chanser
till felbeslut. Eller som
Nalle Puh säger: ”Underskatta
inte värdet av att göra ingenting”.

1) DALBAR. Barber och Odean, “The Behavior of Individual Investors”.

kloka beslut, men att ett ymnigt informationsflöde inte bidrar till ett bättre beslutsfattande. Däremot får vi en övertro på att vi
fattar rätt beslut då informationen blir mer
omfattande.
FÖR PLACERARE ÄR det därför viktigt att
kunna sortera bort bruset och de
braskande rubrikerna i media. Ju mer
information och ju fler gånger vi ser större
värdeförändringar i vår portfölj, desto
oftare riskerar vi agera känslomässigt och
irrationellt. Kanske behöver du inte följa
placeringarna på daglig basis, utan betydligt mer sällan? Fokusera istället på det
som verkligen betyder något, som dina
individuella mål, ekonomiska situation,
placeringshorisont och syn på risk.
Ofta är det tid vi behöver för att fatta
kloka placeringsbeslut. Därför kan det vara
bra att inte agera direkt då någonting
påverkar värdet på din portfölj. Ett förslag
kan vara att alltid vänta minst en dag innan
du tar ställning till om du vill förändra ditt
innehav, för att bättre kunna överväga situationen som påverkat kursen. Då hinner du
även påminna dig om de ursprungliga
finansiella målen med din investering är i
linje med den handling du nu
överväger. I faktarutorna
beskriver vi tre mentala
fällor kopplade till det
informationsflöde
som vi bombarderas med. n

FORTSÄTTNING
PÅ NÄSTA SIDA
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BEKRÄFTELSEBIAS
PROBLEMET. Våra hjärnor söker
information som bekräftar vår tidigare uppfattning och stöter bort information som inte gör det. Information
och människor som bekräftar vår
uppfattning gör oss bekväma och
får oss att känna oss smartare. Att
begränsa intaget av information till
det du redan tycker kan innebära att
du kan missa viktiga varningssignaler.
Psykologer har dessutom tydligt sett
att ju mer säker en person är på att
man har rätt uppfattning, desto mer
förvränger man uppgifter som tyder
på att man har fel. Det är lätt att låsa
sig vid en tro om marknadsriktningen. Men att vara negativ till marknaden brukar inte betala sig i det långa
loppet, och när man väl lämnat på
grund av osäkerhet är det ofta svårt
att komma in igen.
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FÖRANKRING
PROBLEMET. Vi tenderar att låsa oss
till den information vi först erhåller, oavsett om det är relevant för beslutet vi ska
fatta eller inte. Ett exempel är när du hör
din vän prata om en spännande fond hon
just köpt för 90 kronor. När du tittar på
samma investering har priset stigit till
100 kronor, och du väljer att inte gå
vidare med köpet utan hoppas att fonden
åter ska sjunka till 90 kronor. Den
referenspunkt som vår hjärna väljer har
sällan bäring på beslutet som ska fattas.
Om det är relevant eller inte att köpa en
aktie eller fond vid ett givet pris beror på
många faktorer, som framtida utsikter och
risknivå. Priset din vän köpte för är helt
irrelevant. Det finns även en nära
koppling till oviljan att realisera förluster.
Du vill inte sälja förrän tidigast då aktien
eller fonden återhämtat sig till det pris du
köpte den för, oavsett att saker och ting kan
ha förändrats negativt.
LÖSNINGEN. Var medveten om problemet och försök att ignorera referenspunkten. För aktier är det bättre att ta hänsyn till
bolagsspecifika fakta som vinsttillväxt, värdering med mera. Och ta hänsyn till hur köp
och försäljningar passar dina finansiella mål.

Illustrationer: Shutterstock
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LÖSNINGEN. Vi borde lyssna mer
på dem som har en annan uppfattning och värdera denna information.
Ställ frågan ”vad kan jag ha missförstått?” Och våga byta åsikt när nya
fakta kommer. Återigen, en väldiversifierad portfölj som inte är ensidigt
viktad mot enskilda starka åsikter om
marknadsriktning, räntekänslighet
eller något annat som är på modet
innebär lägre risk.

PLACERAT

Balansgång mellan
stark tillväxt och ökad oro
Vi föredrar aktier relativt korta ränteplaceringar i våra
Multi Asset-fonder, men har minskat aktieexponeringen mot
tillväxtmarknaderna på grund av ökad osäkerhet.
Text Helena Trygg, analytiker allokeringsförvaltningen, Handelsbanken Fonder

OPTIMISMEN PÅ VÄRLDEN S börser har
dämpats under senare tid, delvis drivet
av oro kring det kinesiska fastighetskonglomeratet Evergrande och eventuella spridningseffekter till andra delar av
ekonomin. Ökad osäkerhet inför hur
Kina ska agera inom den hårt skuldsatta
fastighetssektorn har också bidragit till
börsfallen.
Dessutom har centralbanker med
amerikanska Federal Reserve i spetsen
bytt fot och ska nu börja strama åt
penningpolitiken. Vi har minskat aktieexponeringen något relativt korta räntor
genom en minskad andel tillväxtmarknadsaktier i Multi Asset-fonderna.
Marknadens fokus på inflationstakten
i USA är fortsatt hög. Den expansiva politiken från både centralbanker och politiker har lagt en potentiell grogrund för en
inflationstakt som är högre än vad marknaden långsiktigt förväntar sig. Och det
finns fortfarande problem i vissa globala

leverantörskedjor med brist på halvledare
och chip vilket kan driva upp konsumentpriserna.
DEN STÖRSTA RISKEN för börsen är
enligt vår bedömning fortfarande om
räntorna skulle stiga snabbare och mer
än vad marknaden mäktar med. Optimismen på aktiemarknaderna har
mattats av och vår bedömning är att
långa marknadsräntor i USA kommer
fortsätta stiga, men långsamt och gradvis
vilket gör att vi befinner oss i en miljö
som är fortsatt fördelaktig för risktillgångar som aktier. Styrkan i ekonomin
och positiva signaler från hushåll och
företag talar för en fortsatt god tillväxt.
I det korta perspektivet räknar vi med
fortsatt stigande företagsvinster även om
förväntningarna är högt ställda när
rapportsäsongen för tredje kvartalet nu
har påbörjats. Ökande företagsinvesteringar väntas driva tillväxten.

Sammantaget föredrar vi aktier relativt korta räntor, trots minskad aktie
exponering inom tillväxtmarknaderna.
Vi föredrar cykliska börser som bör
gynnas i den fas konjunkturen är, framförallt aktiemarknaderna i Sverige och
Europa. Inom tillgångsslaget räntor har
vi en relativt kort genomsnittlig löptid på
de svenska ränteinnehaven. Utöver det
föredrar vi företagsobligationer av god
kreditkvalitet och tillväxtmarknads
obligationer.
VÅR ÖVERGRIPANDE portföljstrategi
innebär att vi har ett långsiktigt
perspektiv med innehav som bidrar till
investeringar för att uppfylla FN:s
globala hållbarhetsmål, både inom
aktier, räntor och krediter. Vi har
sedan tidigare investerat i
räntefonder med inriktning mot statsobligationer inom tillväxtmarknadsländer. n

Helena Trygg

Fondtips
Till våra fondtips väljer vi just nu
fonder som bör gynnas av de snabba
förändringarna i ekonomin, samtidigt
som de bedöms ha stor långsiktig
potential.
Fondtipsen är valda ur
Våra
Handelsbankens fondsorplaceringstips
timent. Urvalet baseras
är tänkta som ett
på Handelsbankens markkomplement till en
nadssyn och tidshorisonbasportfölj med god
riskspridning.
ten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats
Nyman, placeringsstrateg,
Handelsbanken.

AMERIKA TEMA

EUROPA SMÅBOLAG

SVERIGE TEMA

●S
 tark ekonomisk tillväxt, låga
räntor och stora vinstökningar
gör amerikanska aktier
intressanta
● Investerar i snabbväxande
innovativa amerikanska företag
med hög lönsamhet inom noga
utvalda teman

● Fortsatt goda utsikter för
återhämtning på Europas
aktiemarknader

● Svenska företag är världsledande på många områden, de
drar därför nytta av den globala
återhämtningen
● Investerar i en mix av strukturella digitala vinnare, kvalitets
bolag och cykliska bolag med
stor återhämtningspotential

Viktig information

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

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
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Fyra frågor till …
MATTIAS SUNDLING, AKTIESTRATEG, HANDELSBANKEN

Nu är det dags för börsföretagen
att visa upp hur det senaste
kvartalet har sett ut. Vi frågade
aktiestrateg Mattias Sundling hur
det känns inför den annalkande
rapportfloden på Stockholmsbörsen.

brist på insatsvaror och flaskhalsar under
ganska många månader, men jag tror att de
flesta räknade med att sådana problem
skulle ha toppat nu. Men så är det inte.
Kostnaderna för producenterna har stigit
mycket snabbare än priserna i konsumentledet, vilket borde innebära en allt hårdare
press på företagens marginaler.

Rapportdags igen! Hur känns det inför
rapportsäsongen?

Men det är en stark vinstcykel?

– Ribban ligger ännu högre denna gång.
Redan inför rapporterna för det andra kvartalet var förväntningarna så högt uppskruvade att det kändes alltmer osannolikt att
bolagen skulle kunna överraska, och att
analytikerna skulle kunna höja sina prognoser ytterligare. Men min skepsis kom på
skam. Och jag tror att rapportöverraskningarna var den främsta anledningen till börsrallyt under sommaren.
På vilket sätt ligger ribban högre nu?

– Därför att förväntningarna på årets
och nästa års vinstnivå har höjts samtidigt
som kostnadspressen har tilltagit. Det
senare är en viktig poäng. Vi har diskuterat

– Ja, det här är den mest extrema återhämtning i företagens vinster jag har sett.
Redan nu är förväntningarna inställda på
att vinsterna ökar med nästan 50 procent
globalt. Och då ska man komma ihåg att
företagsvinsterna sjönk ovanligt lite ifjol.
Jag har aldrig sett en så hög andel uppjusteringar i vinstförväntningarna som under
det senaste halvåret. Den förväntade vinsttillväxten under 2021 jämfört med 2019 är
faktiskt högre nu än vad analytikerna
förutspådde före pandemin.
Så du tycker man ska vara försiktig?

– Ja, vi är lite försiktiga inför rapporterna och föredrar defensiva sektorer och
bolag. Vi är dock fortsatt positiva till bank-

Foto: Shutterstock

Mycket för bolagen att leva upp till

Flaskhalsar i de globala transporterna
skapar problem.

sektorn. Men jag var försiktig även inför
det andra kvartalet, så uppenbarligen är
det svårt att bedöma produktivitetslyftet i
företagen i den här återhämtningen. De
senaste veckorna har analytikerna börjat
justera ner sina vinstprognoser en del, så
jag tror att perioden med många höjda
estimat är över för denna gång. Framöver
tror jag att det finns en tydlig risk att de
snarare revideras ned. n
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