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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.

I fokus 
4 Hur mår Sveriges 
ekonomi? 

Fond i fokus 
7 Jakt på  
framtidens svenska 
 världsledare

Investeringsbart  

8 Ska börsen upp 
eller ner?

Intervju 

10 ”Nu satsar vi 
stenhårt på 
flaggskeppet 
Viaplay” 

Placerat
13 En dag kan göra 
stor skillnad 

15 Fondtips 

Baksidan 

16 Bostads
marknaden  
bromsar in

INNEHÅLL • NR 4 • 27 MAJ 2020

D
en positiva stämningen på världens börser 
fortsätter. Sedan vändningen i slutet av mars 
har Stockholmsbörsen stigit närmare 30 
procent (!), trots en rapportperiod med 

generellt negativa nyheter som fallande vinster, 
inställda utdelningar och indragna framtidsprognoser. 
Den framåtblickande aktiemarknaden har valt att i 
större utsträckning ta fasta på utplanande virus
spridning, minskade restriktioner, fortsatta stimulan
såtgärder och förhoppningar om stigande vinster under 
nästa år.

Kan börsen fortsätta upp, trots svagare ekono
miska förutsättningar? Oenigheten bland bedömare 
är stor. En del tror att det värsta är över och att central
bankernas stimulanser och låga räntor under lång tid 
framöver  innebär att aktier  fortsatt kommer att vara 
ett hög intressant placeringsalternativ. Andra menar 
att börsen de senaste två månaderna har ”levt sitt eget 
liv” och att den kraftiga uppgången rimmar illa med 
en svagare konjunktur och vinstutveckling. På 

 sidorna 89 radar vi upp argumenten från ”optimis
ten” och ”pessimisten” som underlag för dig som vill 
göra en egen bedömning av börsutsikterna.  

E
tt alternativ  till att försöka förutsäga aktiemarkna
den är att istället fokusera på en långsiktig spar 
strategi. Talesättet ”Time in the market is better 
than timing the market” pekar på att det är vikti

gare att hela sparkapitalet är investerat hela tiden, än att 
försöka hitta rätt tillgång vid rätt tidpunkt. Det är svårt, 
även för specialister, att bedöma hur de finansiella markna
derna kommer att utvecklas på kort sikt. Och att försöka 
tajma marknaden är förenat med risken att missa eventu
ella uppgångar. Mer om det i artikeln ”En dag kan göra stor 
skillnad” av vår placeringsstrateg Mats Nyman på sidan 13. 

Missa inte heller månadens intervju som denna gång 
är med Nent Groups vd och koncernchef Anders Jensen, 
som berättar om kommande storsatsningar på streaming 
och på Viaplay. 

Trevlig läsning!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Håller den nyvunna 
 börsoptimismen i sig? 
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Aktuellt

Det andra kvartalet markerar botten

Hur summerar du rapport
perioden?

– Marknaden har främst fokuse
rat på två saker. Dels hur mycket det 
verkliga utfallet avvek från förvänt
ningarna, dels vad bolagsledning
arna sade om framtiden. Analyti
kerna hade sänkt förväntningarna 
betydligt inför rapporterna, vilket 
bidrog till att både resultat och order
ingång i många fall var bättre än 
befarat. Men trots att covid19pan
demin bara påverkade de flesta bolag 
under ett par veckor i slutet av kvar
talet, uppvisade många bolag sjun
kande vinster. En annan trend var att 
bolagens styrelser drog tillbaka  sina 
utdelningsförslag. Värt att notera var 
att bolag som överraskade med 
bättre rapporter än väntat belönades 
med en relativt stor börsuppgång, 
medan bolag som överraskade nega
tivt straffades ovanligt lite. 

Vad säger bolagen om framtiden?
– Många har avstått från att 

lämna prognoser för 2020, till följd 

av den enorma osäkerheten kring 
effekterna av pandemin. Stora delar 
av världen kommer att ha varit ned
stängd under åtminstone två måna
der av det andra kvartalet. Både bola
gen själva och analytikerna förväntar 
sig därför att det kvartalet kommer 
att markera botten med rejäla vinst
fall och många bolag som redovisar 
förluster. Analytikerna räknar nu 
med att vinsterna för Stockholms
börsens bolag sammantaget kom
mer att sjunka med omkring 20 
 procent under 2020, men att de 
 studsar upp betydligt under 2021. 

Vad innebär det för 
 värderingarna? 

– Både högre aktiekurser, ”P”, 
och lägre vinster, ”E”, har bidragit till 
att det framåtblickande P/Etalet 
nu är  20x, vilket kan jämföras med 
det historiska tioårssnittet på 15x. 
Samtidigt är osäkerheten rekord
hög, och investerarna borde kräva 
kompensation för den ökade risken. 
Men den absoluta värderingsnivån 
säger inte särskilt mycket om hur 
börsen går på kort sikt. Istället är det 
den låga avkastningspotentialen i 
andra  placeringar och rekordstora 
stöd från centralbanker och reger
ingar som är dominerande teman på 
börsen just nu. n

Vi är nu igenom rapportperioden på  Stockholms 
börsen. Handelsbankens aktiestrateg  Peter 
Engstedt berättar vilka slutsatser man kan dra om 
rapporterna och bolagens framtidsutsikter. 
Text Åsa Persson, Handelsbanken

Nyheter

Peter Engstedt
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Nu räknar analytikerna  
med att läget för  bolagen 
 noterade på Nasdaq OMX i 
Stockholm ljusnar till hösten.

Lönsamt att investera 
fossilfritt
Banker och pensionsförvaltare 
som sålt av sina innehav i fos-
silbolag, det vill säga verksam-
heter relaterade till kol, olja och 
gas, har tjänat på det beslutet. 
Det visar granskningen ”fossilfria 
vinster” som Fair Finance Guide 
och Greenpeace står bakom. 

Granskningen har gjorts mot 
bakgrund av finanssektorns 
centrala roll i att investera kapital 
i hållbar riktning för att begränsa 
den globala temperaturökning-
en i enlighet med Parisavtalet. 

I Handelsbankens fonder 
utesluts fossila bolag redan från 
början. Det gäller såväl aktivt 

som passivt förvaltade fonder 
samt fond-i-fonder 

inklusive deras exter-
na fondinnehav.

– Att välja bort 
investeringar i 
fossilt är en del 

av strategin för att 
hantera klimatrisker. 

Men minst lika viktigt 
är vår möjlighet att 

välja in omställningsbolag. Det 
betyder att vi gör undantag 
för fossilbolag som bedöms ha 
tillräckliga omställningsplaner i 
linje med klimatmålen. Detta är 
ytterligare ett steg i vårt arbete 
att påskynda omställningen till 
ett mer klimatneutralt samhälle, 
säger Karin Askelöf, hållbarhets-
chef på Handelsbanken Kapital-
förvaltning.

☛  fairfinanceguide.se/ 
media/495909/fossilfria vinsterom
granskningen.pdf

x
Handex

Karin Askelöf

https://fairfinanceguide.se/media/495909/fossilfria-vinster-om-granskningen.pdf
https://fairfinanceguide.se/media/495909/fossilfria-vinster-om-granskningen.pdf
https://fairfinanceguide.se/media/495909/fossilfria-vinster-om-granskningen.pdf


VINJETT / undervinjett

Hur är farten i svensk ekonomi 
just nu?

– Sverige tvärnitar, kan man säga. 
Det har varit fritt fall i hushållens 
konsumtion, vilket drabbat många 
tjänstebranscher. Tillverknings
industrin brottas med störningar i 

leverantörskedjor och vikande 
efterfrågan. Det innebär en 

kraftig inbromsning i 
såväl utrikeshandeln 
som i företagens investe
ringar. Vi räknar med ett 
historiskt stort fall i BNP 

det andra kvartalet och att 
den svenska ekonomin går 
in i en djup lågkonjunktur 
med hög arbetslöshet och 

lägre bostadspriser. Pandemin kom
mer att få långvariga effekter på eko
nomin.

Hur påverkas den svenska 
 kronan?

– Stormar på världens finans
marknader brukar drabba kronan. 
Den har försvagats något mot både 

I fokus

dollarn och euron under våren, men 
samtidigt har den svenska kronan 
klarat sig rätt bra relativt andra valu
tor. Och jämför man med finanskri
sen då kronan försvagades kraftigt 
signalerar kursen snarare att Sverige 
förväntas klara sig hyggligt ur kri
sen. Mindre nedstängning av eko
nomin och bra statsfinanser väger 
upp ett stort omvärldsberoende. Vi 
bedömer att kronan kommer att 
stärkas mot de flesta valutor i takt 
med att coronaoron dämpas och 
osäkerheten i världen avtar.

En svag valuta gynnar både place
ringar i utlandet och exportbola
gen. Vill vi ha en starkare krona?

– Det viktigaste för Sveriges eko
nomi är att kronans värde inte 
svänger för mycket, så att företag och 
hushåll kan planera för framtiden. 
En svagare krona hjälper visserligen 
exportbolagen, men innebär samti
digt att importerande bolag får det 
tufft. Inte minst detaljhandeln vars 
marginaler redan är pressade. 

Hur mår  Sveriges 
ekonomi?  
EKONOMI. Följderna av coronakrisen börjar nu bli kännbara  
för svensk ekonomi, med snabbt stigande arbetslöshet.  
Hur djup blir den ekonomiska krisen? Ekonomiska  
prognoser är i dagsläget högst osäkra, inte minst beroende på 
att ingen vet hur snabbt ekonomierna kan öppnas upp utan 
bakslag i smittspridningen. Handelsbankens makroekonom  
Anders  Bergvall redogör för läget i Sverige.
Text Åsa Persson, Handelsbanken
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LÄGET PÅ ARBETSMARKNADEN FÖRVÄRRAS SNABBT
Arbetslöshet med och utan krisåtgärder.
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Coronakrisen har slagit hårt mot detaljhandels
bolag och köpcentrum, som på många håll var 
pressade redan innan pandemin.  
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I FOKUS / Sveriges ekonomi

Vad händer med jobben?
– Arbetslösheten har skjutit i höjden 

samtidigt som antalet varsel och permit
teringar har nått rekordnivåer. I mitten 
av maj var omkring en miljon personer 
arbetslösa, varslade om uppsägning eller 
permitterade. Många personalintensiva 
tjänstebranscher är hårt drabbade. Per
mitteringsstödet hjälper framför allt 
tillsvidareanställda att behålla jobbet, 
men leder också till att timanställda och 
konsulter i större utsträckning förlorar 
sina arbeten. 

 – Även om korttidspermitteringar 
och regeringens övriga åtgärder dämpar 
räknar vi med att arbetslösheten stiger 
till hela 10 procent under hösten, för att 
därefter sakta sjunka tillbaka. Unga och 
utrikesfödda drabbas särskilt hårt och 
det finns en uppenbar risk att svaga 
grupper permanent slås ut från arbets
marknaden. 

Det låter dystert. Finns det några ljus
glimtar?

– I takt med att restriktionerna lättas 
sker en gradvis återhämtning i den eko
nomiska aktiviteten. Samtidigt kommer 
regeringen med stor sannolikhet sätta in 
fler åtgärder för att ”kickstarta” ekono
min och det ser inte ut att bli några ränte
höjningar de kommande åren.  

Vad kan staten och Riksbanken göra?
– Både finanspolitik och penning

politik bör vara maximalt expansiv för 
att undvika att krisen blir längre än nöd
vändigt. Så länge smittspridningen 
pågår kan regeringen och Riksbanken 
främst mildra skadeverkningarna. Hit
tills har regeringen infört krisåtgärder 
på cirka 250 miljarder kronor. Det har  
bland annat införts möjligheter till kort
tidspermittering, omställningsstöd, 
temporärt sänkta sociala avgifter, stöd 
till hyror och slopat sjuklöneansvar. 
Företagen har erbjudits anstånd med 
skatteinbetalningar, garantier och lån. 
Samtidigt har kommunerna fått mer 
pengar och Akassan har blivit mer 
generös. 

– Allt talar för att det blir ytterligare 

krisåtgärder och att både finans och 
penningpolitiken kommer att vara 
expansiv de kommande åren. 

Hur ser de ekonomiska effekterna ut 
på lite längre sikt?

– Någon gång ska notan betalas. 
Covid19pandemin kommer att lämna 
efter sig en högre offentlig skuldsättning. 
Förutom de direkta kostnaderna för 
åtgärderna försvagas de offentliga finan
serna av nedgången i ekonomin. 
 Sammantaget räknar vi med att den 
offentliga sektorn i år uppvisar ett 
budget underskott på runt 7 procent av 
BNP, och att offentlig skuldsättning sti
ger från ungefär 35 till 45 procent av 
BNP. 

Kommer den svenska ekonomin åter
hämta sig snabbare än omvärlden?

– Det är lätt att tro det eftersom Sve
rige haft ett friare förhållningssätt som 
har inneburit en något högre aktivitet i 
samhället. Dessutom har vi förhållande
vis låg statsskuld, både i en internationell 

och historisk jämförelse, vilket gör att 
regeringen har större utrymme för ytter
ligare insatser utan att det äventyrar de 
offentliga finanserna. 

– Å andra sidan är Sverige en liten 
öppen ekonomi, känslig för alla stör
ningar i omvärldsefterfrågan. Och hus
hållen är högre skuldsatta än i andra län
der vilket kan påverka konsumtionen. 

Vad är er slutsats av det?  
– Vår samlade bedömning är att Sve

rige påverkas ungefär lika mycket som 
övriga Europa, och att ekonomin för 
helåret krymper med nära 7 procent i år, 
för att sedan öka med cirka 4 procent 
2021. Men återhämtningen är både 
beroende av utvecklingen i Sverige och i 
omvärlden. Det finns en uppenbar risk 
för bakslag, både det faktum att smitt
spridningen kan ta ny fart i höst och på 
grund av svagheter i ekonomin sedan 
tidigare. Vi har därför skissat på två alter
nativa scenarier för världsekonomin 
som ligger till grund för motsvarande 
scenarier för Sverige.  n 

V-formad återhämtning
I en förhållandevis snabb  återhämtning 
återgår företag och hushåll i en snabbare 
takt till vardagen. Många tjänstebranscher 
och tillverkningsindustrin drabbas fortfa
rande hårt initialt men arbetslösheten sti
ger inte lika snabbt och faller framför allt 
tillbaka snabbare. 

L-formad återhämtning
I en mer utdragen kris biter sig arbetslöshe
ten fast på en hög nivå, antalet konkurser 
ökar radikalt och inflationsförväntningarna 
blir mycket låga. Ju mer långvarig kris, 
desto större permanenta effekter.

STORA PERMANENTA EFFEKTER AV CORONAKRISEN
Real BNP-nivå per kvartal i Sverige, miljarder kronor 
  

Källa: Macrobond och Handelsbanken
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Sverige / FOND I FOKUS

avkastning. Det kompletteras med aktier 
med hög likviditet i tematiska storbolag 
utifrån rådande konjunktur. Det blir en 
mix av strukturella digitala vinnare och 
cykliska världsledare med återhämt
ningspotential, och en vinststruktur som 
talar för högt värdeskapande över tid. 

E N AN NAN FÖ R KL AR I N G till att fonden 
klarat krisen väl är beredskap och aktivi
tet. När viruset nådde Europa var vi 
aktiva och gick tidigt på defensiven i 
fonden. Vi hade bra buffert när nedgång
arna kom. Med en stor kassa kunde vi 

nyttja några av de stora 
och många felprissätt
ningar som följt av mark
nadsturbulensen.

En del defensiva stabila 
bolag med bra kursutveck
ling under våren har nu 
sålts av, till exempel inom 
nödvändighetsvaror. Istäl
let har vi köpt konjunktur
känsliga bolag med stark 
marknadsposition där 
aktiekurserna fallit kraf
tigt men bolagen bedöms 
finansiellt stabila nog att 
övervintra tills intäkterna 
återvänder. 

Vi har också satsat på 
små positioner i några 
bolag som satt skräck i 
marknaden i branscher 
där många väntas slås ut. 
Även här är vi ytterst noga 
med att bara välja mark
nadsledarna efter drama
tiska kursfall. 

FO N D E N SVE R I G E HAR ett tydligt fokus 
på tillväxtbolag. Bland de tio största 
innehaven syns utöver traditionella stor
bolag även spelutvecklarna Embracer, 

Paradox, och Stillfront, ljudboksföreta
get Storytel och meddelandeföreta

get Sinch. Inget av de fem bolagen 
var börsnoterade för fem år sedan. 
De har alla tjänster och produkter 

där efterfrågan ökat under pande
min, med fler och mer lojala kunder.

Aktier som har hållit emot väl i 
turbulensen är främst bolag med stort 
fokus på strukturell tillväxt inom områ
den som digitalisering och 
hälsovård, medan cykliska 
bolag står inför några tuffa 
kvartal i spåren av corona
pandemin.

Med en kombination 
av traditionella stabila 
marknadsledande storbo
lag och en tydlig inrikt
ning mot tillväxtbolag har 
fonden utvecklats bättre 
än marknaden, såväl 
under fjolårets starka 
börsutveckling som under 
våren när börshumöret 
svängt rejält. 

STR ATEG I N G ÅR UT på att 
just hitta en kombination 
av bolag som kan fungera i 
både upp och nedgång. 
Basen är investeringar i 
kvalitetsbolag som står för 
långsiktig stabilitet. Tema
tiska tillväxtbolag bidrar 
med möjlighet till högre 

Tack vare en bra mix av digitala vinnare, tematiska tillväxtbolag och  
cykliska världsledare, kombinerat med en hög aktivitet i turbulensen  
har fonden Sverige kunnat slå marknaden. 
Text Oscar Karlsson, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder 

Jakt på framtidens  
svenska världsledare

N U ÄR L ÄG ET på börsen mer normalt än 
när pandemin bröt ut och de flesta bolag 
är rimligt prissatta, utifrån det vi vet nu. 
Det kommer långsamt positiva signaler 
för cykliska bolag om att intjäningen 
återkommer. Men vi håller ett öga på de 
med svagare balansräkningar, och en fot 
på bromsen om läget ändras. 

Pandemin blev en brytningstid och 
början till ett paradigmskifte mot digital 
konsumtion. När vi blickar framåt kom
mer digitaliseringstemat utvecklas 
starkt – bland annat inom ehandel, 
dataspel, kommunikation, säkerhet och 
allt 5Grelaterat. De världsledande indu
stribolagen kommer öka produktivite
ten. Många organisationer får tillfälle att 
ställa om till en mer hållbar verksamhet. 
Och för att säkra leveranser kommer 
företag ta hem produktion och satsa mer 
på automatisering. 

Även svenska hälsovårdsbolag har 
länge varit framstående. Och det är ett 
område med snabb utveckling, inte 
minst till följd av digitalisering och en 
åldrande befolkning. 

Några av dagens största börsbolag 
har en gång i tiden startats av entrepre
nörer. Sverige har länge legat i framkant 
inom innovation och företagande. Som 
investerare i ett av världens mest digitali
serade länder ser vi fram mot nya inno
vationer och det är dem vi kommer att 
spana efter. n

Oscar Karlsson

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

STÖRSTA INNEHAV  
FONDEN SVERIGE 

per 25 maj 2020 

Embracer 6,9%
Investor 6,7%
Atlas Copco 5,9%
Stillfront 5,2%
Storytel 4,3%
Paradox  Interactive 4,2%
Volvo 4,1%
Ericsson 4,0%
Sinch 3,8%
Hexagon 3,4%

Storytel

SVERIGE-FONDEN
Morningstar rating TM ★★★★★

Avkastning, 2020* 4,9%

Avkastning, 5 år* 46,6%

Förvaltningsavgift 1,0 %

Risknivå 6/7

Valbar inom Premiepension Ja

Hållbarhetsbetyg**

*  t.o.m.  2020-05-25
** Morningstar Sustainability Rating

http://handelsbanken.se/fonder
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Ska börsen 
upp eller ner?

Vart börsen är på väg är det ingen som vet, men diskussionen om börsen ska gå upp eller ner 
har kanske aldrig varit så intensiv som de senaste veckorna. Är du optimist eller pessimist? 

Bilda dig en egen uppfattning med hjälp av våra strategers argument.
Text Mats Nyman och Viktor Carlson, placeringsstrateger, Handelsbanken

PESSIMISTEN  
(BEAR)

Börsen har återhämtat sig snabbt, 

kommer den fortsätta upp?

Hur påverkar kapitalflöden 

och börspsykologi?

OPTIMISTEN  
(BULL)

Ja. Nedgången var rekord-
snabb bland annat på grund 
av tekniska faktorer, så det 

är inte konstigt att också uppgången är 
det. Ser vi framåt finns det både tekniska 
och fundamentala faktorer som talar för 
börsen.

Nej, det kan mycket väl 
vända ner igen. Börsens 
återhämtning har varit 

naturlig eftersom marknadens fokus 
skiftat från ökad till minskad smittsprid-
ning. När fokus flyttar till i vilken takt 
restriktioner kan lättas och allt återgår till 
det normala, kan vi få bakslag vad gäller 
smittspridning, ekonomisk återhämtning 
och börsutveckling.

Många placerare är fortfaran-
de underviktade i aktier. 
Kortpositionerna är fort-

farande stora i exempelvis amerikanska 
aktier och många placerare kommer 
tvingas köpa aktier när volatiliteten på 
börsen kommer ner.

Den viktigaste psykologiska 
drivkraften den senaste tiden 
har varit en rädsla hos 

placerare för att missa börsuppgången. 
Det har förstärkt uppgången mer än vad 
som kan motiveras, med tanke på 
ekonomin.

INVESTERINGSBART
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Marknadens förväntningar 
på den ekonomiska 
utvecklingen är rejält 

nedjusterade. När restriktionerna lättas 
och vi får tecken på att den globala 
ekonomin verkar ta fart igen är det 
rimligt att aktiemarknaden stiger, 
eftersom börsen är framåtblickande.

Det är en smal balansgång 
mellan att restriktionerna 
lättas för fort och för 

långsamt. Går det för fort kan smittsprid-
ningen öka igen och går det för långsamt 
kan ekonomin drabbas. Båda scenarierna 
är negativa för börsutvecklingen. 

Både centralbankernas och 
regeringarnas stöd har varit 
rekordsnabba och rekord-

stora. Likviditeten och budgetunderskot-
ten har aldrig ökat så snabbt och 
centralbankerna har visat att de gör allt 
för att förhindra ett sammanbrott i 
ekonomin. Och historiskt har det nästan 
aldrig lönat sig att gå emot centralban-
kerna eller politikerna. Så nu är ett dåligt 
tillfälle att satsa på börsnedgångar.

Stimulanserna motiverar 
högre värdering, men 
väger inte upp fullt ut för 

de försämrade vinstutsikterna. På lång 
sikt måste någon stå för notan för de lån 
som finansierar stimulanserna. 

Definitivt! Trump kommer 
att göra allt han kan för att 
bli återvald i höst, vilket 

innebär fortsatta börsuppgångar. Vill du 
stå i vägen för honom?

Med ett presidentval ett 
halvår bort har Trump 
politiska skäl att fullfölja 

den hårda retoriken mot Kina. USA har 
redan anklagat Kina för att smittan 
kommer från ett laboratorium där och 
menar att landet ska betala för pande-
min, eventuellt med nya tullar. Kina 
kommer inte att ge vika, vilket ökar 
risken för större spänningar mellan 
stormakterna och en upptrappning av 
handelskonflikten. Detta kan oroa 
börserna.När räntorna är rekordlåga 

och fastigheter är osäkrare 
än vanligt, vad ska placerar-

na göra med sina pengar? Det finns i 
dagsläget inga alternativ för den som vill 
ha möjlighet till avkastning på sitt 
kapital. Placerare kommer därför 
fortsätta köpa aktier. Dessutom är de 
bolag som är förlorare på krisen ofta lågt 
värderade, och de som är vinnare är ofta 
högt värderade. Därför väger vinnarna 
tyngre än förlorarna i börsmatematiken.

Börsen värderas i dagsläget 
till P/E 20x (12 månaders 
framåtblickande vinster), 

vilket ur ett historiskt perspektiv är högt. 
Samtidigt har analytikerna tvingats 
justera ner vinstprognoserna och det 
finns en hög risk att dessa behöver 
sänkas ytterligare.  Och det är svårt att 
överblicka bolagens framtida vinster. 
Kombinationen dyr börs och stor risk för 
vinstfall är en giftig cocktail.

Riskerna för ett mycket 
negativt ekonomiskt 
scenario har minskat 

jämfört med för en eller två månader 
sedan. Det motiverar en börsuppgång. 
Därtill minskar konkurrensen för de 
bolag som överlever när många svaga 
bolag  slås ut. Ur varje kris föds nya 
vinnare. Dessutom har kreditmarkna-
den börjat fungera bättre igen och 
företagen kan finansiera sig, vilket 
annars hade varit ett hinder mot en 
återhämtning.

Börsen räknar med en 
alltför hög sannolikhet 
för en snabb återhämt-

ning, ett V-scenario. I ett läge där 
arbetslösheten ökar, konkurserna blir 
allt fler och efterfrågan minskar i en 
snabbare takt än vid tidigare kriser 
kan ett dystrare scenario inte 
uteslutas. Dessutom kan förhoppning-
ar om när läkemedel och vaccin mot 
viruset finns på marknaden visa sig 
för optimistiska. Experter utesluter 
inte heller en andra våg av smittsprid-
ning i höst.

Regeringarna världen över har 

 börjat lätta på restriktionerna, talar 

det för nya börsuppgångar? 

Centralbankernas stimulanser brukar 

kunna sätta fart på ekonomi och börs, 

gäller inte det nu också?

Påverkar det amerikanska 

 presidentvalet börsutvecklingen?

Med fallande företagsvinster och 

den senaste tidens börsuppgångar är 

värderingen historiskt hög.  

Är inte börsen för dyr? 

Hur ser  marknaden  

på den ekonomiska  

återhämtningen?



ANTALET Viaplayabonnenter ökade 
med 310 000 under 2019 jämfört 
med 2018. Vid utgången av mars 
2020 hade gruppen drygt 2,5 miljo
ner betalande abonnenter i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. 1 
april lanserades Viaplay också fram
gångsrikt på Island. Tillsammans 
utgör Norden med sina 12,5 miljo
ner hushåll världens tolfte största 
ekonomi, men ännu har bara hälften 
av de nordiska hushållen någon 
betald streamingtjänst. 

– Vi tror att den andra halvan av 
befolkningen kommer att ta till sig 
streaming snabbt nu. Och så till
kommer alla dem som vill ha mer än 
en tjänst. Inom de närmaste åren 
räknar vi med att hushållen i snitt 
kommer att ha trefyra tjänster och i 
flera fall mer än ett abonnemang av 
samma tjänst. I dag har de i snitt 
bara 1,7, säger Anders Jensen. 

Men han tänker inte nöja sig med 
Norden. Planer finns på expansion 
till andra marknader, även om han 

ännu inte vill prata om vilka de 
skulle vara. 

– Vi kan ge mer information 
inom kort. Vi bygger en tekno
logi som kan tävla med de bästa, 
har investerat 3,54 miljarder 
kronor i vår plattform och hos 
oss finns över 400 utvecklare 
från 27 länder. De jobbar bland 
mycket annat med att öka skal
barheten på Viaplay och göra 
oss oberoende av Norden, säger 
han.

VIAP L AYS UTB U D K AN delas 
upp i fyra delar. Sportpaketet är 
mycket populärt och här har Nent 
Group nyligen förlängt sändnings
rättigheterna för Premier League, 
högsta ligan inom engelsk fotboll, 
fram till 2028. Sedan tidigare har 
företaget rättigheterna i Sverige, 
Danmark och Finland, och från 
2022 även i Norge. Det senare är 
viktigt, för norrmännen är om 
 möjligt ännu mer intresserade av 

Intervju

ANDERS JENSEN
vd Nent Group

bakgrund: Född 1969, från Hel
singborg. Vd för ett antal bolag 
runtom i världen inom tel
ekom. Därefter medier. Marke
ting och kundbeteende på 
London Business School. 

familj: Fru och fyra barn, tre 
vuxna söner och en dotter. 

fritid: Motionerar. Läser 
mycket både i och utanför job
bet. 

”Nu satsar vi   
stenhårt på flagg-
skeppet Viaplay”
Sedan Nordic Entertainment Group, Nent Group, 
 börsnoterades i mars 2019 har mycket hänt. Nu satsar vd 
och koncernchef Anders Jensen hårt på streaming och på 
flaggskeppet Viaplay.
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

Nent Groups vd Anders Jensen: 
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Premier League än svenskar och dans
kar. Eftersom Nent Group även har säk
rat de nordiska rättigheterna till vinter
sporten från Internationella 
skidförbundet (FIS) från 2021 har man 
kopplat greppet på de betalningsvilliga 
norrmännen. 

NÄ STA D E L AV utbudet är originalpro
duktioner – både lokala och internatio
nella. När Nent Group börsnoterades 
2019 sa Anders Jensen att målet var att 
skapa 20 stora originalproduktioner per 
år. Facit för 2019 blev 21 produktioner. 
2020 blir det 30 och 2021 räknar han 
med 40 produktioner. Exempel på suc
céer är Josephine Bornebuschs ”Älska 
mig”, svenska dramat ”Heder” och 
norska krimserien ”Wisting”, som även 
har visats i Storbritannien på BBC.

Här är det lilla språkområdet i Nor
den plötsligt en fördel. Till konkurren
ten Netflix svagheter hör det låga utbu
det av lokalt innehåll. Och Hollywood 
köper rättigheter till lokala serier för att 
producera om dem för den amerikanska 
publiken. 

– Allt detta gör att vi är den enda 
reella nordiska spelaren med signifikant 
volym, säger Anders Jensen.

Tredje benet är filmer och serier från 
Hollywood. Nent Group har långsiktiga 
avtal med stora amerikanska studior som 
MGM, NBC Universal, Disney och Sony. 

Sist men inte minst ska Viaplay också 
vara bäst på barninnehåll. Man har 
redan en stark position genom avtal 
med SF Studios och NBC Universal 
samt ensamrätt på Nickelodeon. Sats
ningen på originalproduktioner omfat
tar även barnserier.

– Här är det extra viktigt och väldigt 
svårt att veta vad kvalitet är. Vem hade 
trott att SvampBob skulle tilltala så 
många? Barn är otroligt digitalt med
vetna och konkurrensen från till exem
pel YouTube är hårdare, säger han.

Hur ska detta finansieras? Det är här 
alla andra kända varumärken inom 
Nent Group kommer in. TV3, TV6, 
Viasat (som namnändras till V i juni) 
och RIX FM är bara några.

– Det är stabila, starka och lönsamma 
varumärken som inte längre växer, men 
som finansierar Viaplays resa in i framti
den, säger Anders Jensen. 

E N AN NAN AV Nent Groups styrkor är 
samarbeten, som när bolagets satellit 
och iptvverksamhet Viasat Consumer 
slogs ihop med Telenors Canal Digital, 
en affär som slutfördes den 5 maj. Sam
arbeten finns också med alla nordiska 
tvdistributörer, där det primära syftet 
är att få in Viaplay i så många hushåll 
som möjligt.

– Vi är mitt inne i ett teknologi och 
konsumentbeteendeskifte, vilket gör att 
samarbeten är viktiga om vi ska hålla 

tempot uppe. Eftersom vi är lösningsori
enterade och inser att vi måste skapa 
värden tillsammans med våra partners 
har vi förmått att undvika konflikter, 
säger Anders Jensen.  

Anders Jensen själv ger ett sportigt 
intryck och eftersom han pratar mycket 
om sporträttigheterna, skulle man 
kunna tro att det är där han har hela sitt 
hjärta. Men på hans skrivbord ligger en 
tjock bunt med manus till dramaserier 
och filmer – han älskar att läsa och själv 
vara med och bedöma vad som kan slå 
hos publiken. 

– Jag älskar sport, men är framförallt 
en riktig contentnörd och har alltid tittat 
mycket på film och serier, säger han. 

Och påminner om att serier som 
Cityakuten, Sopranos, Sex and the City, 
Twin Peaks, Desperate Housewives och 
många fler var och en på sitt sätt har änd
rat tittarnas beteenden och förvänt
ningar, för gott. Det är han övertygad om 
att Viaplays många nya serier också kom
mer att göra, och inte bara i Norden. n
Denna artikel är skriven av en journalist

och helt fristående från Handelsbankens

analys av bolagets aktie.

INTERVJU / Anders Jensen

NENT GROUP
 2019 2018

Nettoomsättning, Mkr 15 671 14 568

Rörelseresultat före  
jämförelsestörande poster, Mkr 1 545 1 544

Nettoresultat, Mkr 590 1 292

Vinst per aktie, kr  8,77 19,24 
  Källa: Nent Group
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Börsen / PLACERAT

D E S E NA STE MÅNAD E R NA har det inte 
bara varit ovanligt stora rörelser på bör
sen. Vi har också sett ovanligt stora 
fondflöden. Under mars sålde svensk
arna rekordmycket aktiefonder och 
företagsobligationsfonder, för totalt 103 

miljarder kronor. Utflödena var de 
största någonsin, utan konkurrens. Sam
tidigt sattes pengar in i korträntefonder 
och på konto. I april vände det och spa
rarna köpte aktiefonder och företags
obligationsfonder igen. Inflödena har 
dock hittills varit betydligt mindre än 
utflödena, sammanlagt 30 miljarder 
kronor. 

Kapitalflödena i fonder bekräftar vad 
vi ofta sett i tidigare nedgångar, att det är 
lätt att sälja när det går ner men att det 
ofta tar längre tid att börja köpa igen när 
det vänder upp. Så även om det kanske 
går att undvika ett värdetapp genom att 
sälja – i vart fall om man lyckas sälja 
tidigt i nedgången – så är det lätt att 
missa en stor del av, och i värsta fall hela, 
den efterföljande uppgången. 

ÅR ET S N E D - O C H uppgång har inte bara 
varit ovanligt stor, den har också varit 
ovanligt snabb. Den 12 mars gick börsen 
ner drygt 11 procent, på en enda dag! 

Tänk om man kunde undvika årets säm
sta dag, vad händer då?

De senaste 20 åren har Stockholms
börsen gett en avkastning på 5,8 procent 
per år, inklusive utdelningar. Tar man 
bort de 20 sämsta dagarna (i genomsnitt 
en dag per år) stiger avkastningen till 
12,8 procent per år. Det är förstås lock
ande, men vad händer om man har otur 

En dag kan göra 
stor skillnad

Mats Nyman, placeringsstrateg Handelsbanken

Det är för tidigt att säga om de som sålde i börsraset 
gjorde rätt eller inte. Men historien talar för att det kan 
vara dyrbart på lång sikt att gå ur aktiemarknaden.

”Även om det kanske 
går att undvika ett 
värdetapp genom 
att sälja så är det lätt 
att missa en stor del 
av, och i värsta fall 
hela, den efterföl-
jande uppgången.”

STOCKHOLMSBÖRSENS AVKASTNING  
DE SENASTE 20 ÅREN (PER ÅR)
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Källa: Handelsbanken
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och istället  råkar ta bort de 20 bästa 
dagarna? Då sjunker avkastningen till 
minus 0,5 procent per år. En dag per år 
står alltså, i genomsnitt, för börsens hela 
årsavkastning! Missar man den dagen 
får man ingen avkastning det året. Det är 
bara att vänta till nästa år och hoppas att 
man inte missar den bästa dagen då 
också.

Om man plockar bort både de 20 
sämsta och de 20 bästa dagarna får man 
en avkastning på 6 procent, nästan exakt 
samma avkastning som om man inte 
plockade bort några dagar.

I praktiken är det förstås omöjligt att 
plocka bort alla de sämsta eller bästa 
dagarna, om man inte står utanför bör
sen helt och hållet. Risken är också stor 
att man tar bort de bästa dagarna istället 
för de sämsta. De bästa och sämsta 
dagarna brukar nämligen komma nära 
varann i tiden. 

MÅN G A PL AC E R AR E T YC KE R att den 
senaste månadernas börsuppgång är 
”fel”. Börsen ”borde” gå ner, när proble
men är så stora i ekonomin. Men det 
finns inget ”rätt” eller ”fel” på börsen. 
Börsen styrs av många olika faktorer, 
och ibland är det inte ens efteråt uppen
bart vad som hände. Stora och snabba 
ras följs ofta av kraftiga och snabba åter
hämtningar. Därför ska man vara försik
tig med att gå ur börsen helt, även om 
man är orolig. Risken är att man missar 
inte bara en utan flera årsavkastningar 
innan man vågar sig in igen. n

Med månadssparande 
 kommer du snabbare på plus

”Stora och snabba 
ras följs ofta av kraf-
tiga och snabba åter-
hämtningar. Därför 
ska man vara försik-
tig med att gå ur bör-
sen helt, även om 
man är orolig.”

Att månadsspara i en stigande marknad 
är alltid trevligt. Då kommer värdet på 
ens innehav alltid att vara mer värt än det 
man har satt in. Att månadsspara när det 
går ner är inte lika roligt. Men faktum är 
att det hjälper att korta ner perioderna 
när man ligger på minus, jämfört med att 
sluta spara så fort det börjar falla. 

Diagrammet här ovan visar hur lång tid 
det tar att komma på plus efter att börsen 
börjat falla. Vi antar att man har maximal 
otur och börjar spara det månadsskifte 
när börsen står på topp: Februari 2000 
respektive maj 2007. Började man 
månadsspara när ITbubblan var på topp 
2000 tog det nästan fyra år innan värdet 
av ens sparande är på plus igen. Det är en 
lång tid. Men hade man slutat månadsspa
ra direkt när det började gå ner, hade man 
fått vänta dryga sex år innan man var på 
plus igen. Samtidigt hade den som 
fortsatte månadsspara då redan fått en 
avkastning på 66 procent.

Samma mönster upprepas under 
finanskrisen. Då tog det lite drygt två år 
för ett månadssparande att återhämta 
sig. Men om man slutade spara när 
finanskrisen började tog det nästan fyra 
år istället. Den som fortsatte månads
spara hade vid den tidpunkten fått en 
avkastning på 36 procent.  

Efter eurokrisen händer samma sak 
igen, fast i lite snabbare tempo. Likaså vid 
nedgångarna 2015 och 2018. Samma 
mönster upprepas och den som 
månadssparar kommer snabbare på 
plus.

Den viktigaste effekten är dock kanske 
att den som månadssparar regelbundet 
kommer att ha sparat mer än den som 
bara sparar ibland, och därför köpt fler 
fondandelar till en genomsnittligt lägre 
kurs. Därför blir avkastningen högre i 
slutändan, både i procent och i kronor, 
för den som månadssparar än för den 
som bara sparar ibland.

Månadssparande* Engångsinsättning

Topp På plus igen Månader På plus igen Månader

feb 2000 jan 2004 47 mar 2006 73

maj 2007 jul 2009 26 apr 2011 4714

JÄMNA UT DALARNA MED MÅNADSSPARANDE 
Stockholmsbörsen, SIXRX
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* Vi antar att man sätter in pengar den sista börsdagen i varje månad
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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 teknolo
gibolag – ett tema i fonden

SVERIGE
●  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

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 

Nytt fondtips!
S E DAN FÖ R R A N U M R ET av Fokus 
 Placeringar har alla tre fondtipsen gått 
upp. Bäst i år har Hälsovård Tema 
utvecklats med en uppgång på nästan 10 
procent, samtidigt som nästan alla 
 världens aktiemarknader har fallit.

Nu är det dags för ett nytt byte. Vi tar 
in fonden Sverige (tidigare Sverigefon
den). Med en god historik av att hitta bra 
investeringar har fonden utvecklats 
bättre än sitt jämförelseindex på bland 
annat ett år, tre år och fem år. Fonden steg 
mer än Stockholmsbörsen i fjol i en kraf
tigt uppåtgående marknad, men har även 
hållit emot betydligt bättre än markna
den som helhet under vårens nedgångar 
och stora kursrörelser. Trots större 
svängningar än index har fonden gett en 
högre riskjusterad avkastning, vilket 
bidrar till att den har fem stjärnor i Mor
ningstarrating.

VI TRO R AT T en nyckel till Sverige fondens 
goda historik ligger i en strategi med en 
relativ koncentrerad portfölj, cirka 50 
aktier, en tydlig investeringsprocess samt 
beredskap för en hög aktivitet i portföljen. 
Fonden investerar i fem teman: digitalise
ring, demografi, hållbarhet, hälsovård och 

produktivitet, och kombinerar olika stra
tegier med olika tidshorisonter. På kort 
sikt (>1 år) tar fonden position för kortsik
tiga marknadsrörelser, men på längre sikt 
är fonden exponerad mot ett urval av 
bolag med kompletterande egenskaper 
och olika investeringshorisont som stor
bolag (13 år), tillväxtbolag (35 år) och 
kvalitetsbolag (510 år). Hållbarhets
aspekter är självfallet integrerade i förvalt
ningsprocessen.

SVE R I G E- FO N D E N ÄR I NTR E S SANT just 
nu av flera skäl. Vår bedömning är att den 
svenska aktiemarknaden borde klara sig 
bättre än den europeiska i närtid. 
Svenska företag är världsledande på 
många områden och när pandemin 
ebbar ut borde marknadsledande bolag 
stå ännu starkare, dessutom har många 
bolag en hög grad av innovation och gyn
nas av en svag krona. Fonden borde även 
vara intressant på lite längre sikt då den 
investerar i en mix av strukturella digitala 
vinnare, kvalitetsbolag och cykliska 
bolag med stor återhämtningspotential.  

Fonden Sverige ersätter Sverige Selek
tiv. Våra två andra fondtips är Amerika 
Tema och Hälsovård Tema. n

Våra  

placerings tips  

är tänkta som ett  

komplement till en  

basportfölj med god  

riskspridning. 

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

Tre frågor till …

Bostadmarknaden bromsar in

Hur ser det ut på bostadsmarknaden?
– Bostadspriserna har under det senaste året stigit i större 

delen av landet. Men sedan i  mitten på mars har priserna 
fallit. Aktiviteten på bostadsmarknaden har ännu inte påver
kats i någon större utsträckning, men i enkätundersök
ningar säger en majoritet av hushållen att de väntar sig fal
lande bostadspriser och att det är läge att avvakta med 
bostadsköp. Den snabbt stigande arbetslösheten talar också 
för att bostadspriserna fortsätter falla, totalt sett med upp
skattningsvis omkring 10 procent jämfört med toppen tidi
gare i vår.  Byggföretagen är också mer pessimistiska och 
mycket talar för att bostadsbyggandet bromsar in ytterligare. 

Men är det inte fortsatt bostadsbrist i storstäderna?
– Jo, det stämmer. Det finns fortsatt ett stort behov av 

byggande, främst i storstäderna. Det stora utbudet av osålda 
nyproducerade lägenheter för något år sedan har successivt 
minskat, i takt med att priserna har sänkts. Men samtidigt är 
antal varsel på rekordnivåer och vi bedömer att arbetslöshe
ten kommer vara hög även kommande år. Det finns en stor 

Den senaste statistiken visar en tydlig nedgång 
i bostadspriserna, samtidigt verkar aktiviteten 
hålla sig hög. Kommer trenden med fallande 
priser att sprida sig när konjunkturen viker?  
Och vad händer med boräntorna? 

osäkerhet kring hur den ekonomiska återhämtningen kom
mer se ut, men hushållens räntekostnader kommer vara 
fortsatt låga och det ger stöd till bostadspriserna tillsam
mans med ett fortsatt stort behov av bostäder i Sverige. 

Vad tror ni om boräntorna? 
– Vi bedömer att Riksbanken inte vill återinföra negativa 

räntor, trots rekordsvag ekonomi och låg inflation, utan låter 
styrräntan ligga kvar på noll procent de kommande åren. 
Det talar för att de korta räntorna blir fortsatt mycket låga, 
men inte lägre. Dessutom ger lättnader i amorteringar ytter
ligare stöd till hushållen. n

HELENA BORNEVALL, MAKROEKONOM, HANDELSBANKEN
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