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2019 blev ett starkt år på världens börser, trots geopolitisk oro och signaler om 
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Stora risker  
– och möjligheter

Intervju 
”Hållbarhet är nyckelord  

i alla våra fonder”

Aktiekollen
Aktieportföljen redo för  

svagare konjunktur

Fond i fokus 
Lösningar för  

klimatet



2

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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D
et har blivit dags att säga adjö till 2019 men också 
till ett decennium. Ett årtionde då Stockholms-
börsen stigit åtta år av tio, och som ser ut att krönas 
av det bästa året av dem alla med en avkastning 

som i skrivande stund närmar sig 28 procent. Det var det 
nog inte många som hade vågats hoppats på, med tanke på 
de allt tydligare tecknen på en global konjunkturavmatt-
ning, geopolitiska konflikter och fortsatt stor osäkerhet runt 
brexit som vi stod inför i början av året.

För hela tioårsperioden uppgår avkastningen till 187 
procent, vilket motsvarar 11 procent per år. Det är en 
exceptionellt bra siffra mot bakgrund av det mycket låga 
ränteläget. Men frågan är hur länge börsoptimismen kan 
hålla i sig? På sidorna 4-7 går några av bankens experter 
igenom hur de ser på förutsättningarna för konjunktur 
och aktiemarknader inför 2020.  

En betraktelse är att den som hade en portfölj med 
hälften svenska aktier och hälften ränteplaceringar för tio 
år sedan, och som inte förändrat sina placeringar sedan 
dess, idag har nästan tre fjärdedelar placerat i aktiemark-
naden. Det innebär att risknivån har stigit kraftigt. Kan-
ske är det då läge att se över portföljen? På sidorna 17-18 
ger vi några tips på hur man kan gå till väga.

H
andelns utredningsinstitut utsåg i år mobillå-
dan till årets julklapp. Den kan ses som en 
parkeringsplats för mobilen och ett hjälpmedel 
för att kunna ägna sig åt annat. Som att umgås 

med nära och kära, eller varför inte läsa en god bok. Då 
kan Mats Nymans boktips på sidan 20 komma väl till 
pass.

Trevlig läsning och Gott Nytt År!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Ett lyckosamt år  
– och decennium
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Aktuellt

Lägre skatt på ISK 
och kapitalförsäkring
Nu står det klart att skatten på 
sparande i investeringsspar-
konto och kapitalförsäkring 
blir 0,375 procent 2020. Det 
innebär att den förväntade av-
kastningen på en placering bör 
vara högre än 1,25 procent efter 
avgifter för att det schablonbe-
skattade sparandet ska löna sig. 
Under 2019 var motsvarande 
siffra 1,51 procent.

Så utvecklas 
 boräntorna
Efter att bostadspriserna föll 
under hösten 2017 har de stigit 
måttligt. Det låga ränteläget ger 
stöd, men en svagare konjunk-
tur och något stigande arbets-
löshet pekar åt andra hållet. 
Vi räknar med generellt något 
stigande priser på bostäder 
under de närmaste åren, men 
med regionala variationer.

Trots tydliga tecken på en 
svagare konjunktur räknar vi 
med att Riksbanken, efter en 
höjning av styrräntan i decem-
ber till noll procent, lämnar 
räntan oförändrad åtminstone 
till slutet av 2021. Vi räknar även 
med oförändrade marknads-
räntor de kommande två åren 
vilket talar för fortsatt låga bo-
räntor under perioden.

☛  handelsbanken.se/ 
boranteindikatorn

Party like it’s 1999?

H IT TI LL S I ÅR har börskurserna för 
fastighetsaktier stigit med nästan 
50 procent, klart mer än Stock-
holmsbörsen. Lågräntemiljön och 
den allt starkare konjunkturen har 
gjort att fastighetsmarknaden de 
senaste fem åren har upplevt det bästa av två 
världar – lägre avkastningskrav i kombina-
tion med stigande marknadshyror – vilket 
lett till snabbt stigande fastighetsvärden. 

Uppgången i Sverige tog fart när den ameri-
kanska centralbanken vände från att signalera 
räntehöjningar till att i stället sänka styrräntan. 
Låga räntor har, allt annat lika, en positiv effekt 
på fastighetssektorn eftersom räntekostnaden 
normalt är en av de största kostnadsposterna 
för ett fastighetsbolag och räntan är en av de 
viktigaste komponenterna för värderingen av 
en fastighet. En lägre ränta gör att 
värdet på fastigheter stiger.

På det stora hela räknar vi med 
att värdetillväxten på den kommer-
siella fastighetsmarknaden avtar 
2020– 2021. Vi bedömer att cen-
tralt belägna kontorsfastigheter i 

tillväxtorter, bostäder och logistikfastigheter 
har bäst förutsättningar att stiga i värde på 
grund av lägre avkastningskrav. Och att 
 hyresbostäder i Sverige, givet hyresregleringar 
och en omfattande bostadsbrist, i det när-
maste bör vara opåverkade av en försvagad 
konjunktur. 

H U R FÖ R HÅLLE R S I G det till börsens 
värdering av sektorn? Vår bild är att 
aktiemarknaden över tid handlar 
fastighetsaktierna i nivå med sub-

stansvärdet, det vill säga värdet på 
tillgångarna enligt externa värderare. 
Men synen på tillgångsvärdena kan 

tidvis skilja sig väsentligt beroende på utsik-
terna för framtida värdetillväxt. 

I dag värderar börsen återigen fastighets-
aktier överlag med en premie jämfört med 
bolagens rapporterade substansvärden, efter 
att så sent som 2017–2018 handlat aktierna 
till en rabatt. Premien talar för att aktiemark-
naden återigen förväntar sig att värdetillväx-
ten på fastigheter, och därmed substansvär-
detillväxten, ska ta fart. 

Vi bedömer dock att det finns risk för 
besvikelse för fastighetsbolagen på börsen 

kommande år, utifrån vår prognos om 
stabila, snarare än fallande avkastnings-
krav framöver.  n

Andelen lediga lokaler är den lägsta sedan 
IT-bubblans dagar, men med vikande 
konjunktur följer minskad efterfrågan. 
Trots stöd från fortsatt låga räntor, är  
det  uppdukat för besvikelser för 
 fastighetsaktier. 
Text Johan Edberg, aktieanalytiker, Handelsbanken

Nyheter
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Johan Edberg

☛  Ladda ner Fastighetsrapporten här:  
handelsbanken.se/fastighetsrapporten

 

19 november 2019 
- Låg ränta och svagare konjunktur 

- Sidledes utveckling på fastighetsmarknaden 

- Fortsatt trend mot ökad marknads- och grön finansiering 

 

 

http://handelsbanken.se/boranteindikatorn
http://handelsbanken.se/boranteindikatorn
https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/fastighetsrapporten


VINJETT / undervinjett

VILKA VAR DE VIKTIGASTE 

 HÄNDELSERNA UNDER 2019?

CHRISTINA NYMAN: Handelskrig, 
brexit, konjunkturoro och central-
bankernas kursändring. Dessa har 
lett till att företagen avvaktat med 
investeringar och att konjunkturen 
bromsat in tidigare än vi räknat 
med. 
RASMUS ENGBERG: Centralbanker-
nas oväntade och snabba omsväng-
ning samt minusräntor på många 
håll är också den viktigaste förkla-
ringen till de kraftiga börsuppgång-
arna i år. 
CHRISTOFER HALLDIN: Intressant 
nog har 2019 varit ett av de bästa 
åren någonsin avkastningsmässigt 
för vår fondförvaltning, trots all oro. 
Sett i backspegeln upplever vi inte 

I fokus

att året varit så dramatiskt. Aktie-
marknaderna har tuffat på bra hela 
året, hjälpta av fortsatta lättnader i 
penningpolitiken, även om börsen 
ändrade karaktär under en period i 
början på hösten när så kallade vär-
deaktier kom i ropet. 
CHRISTINA: Men oron för att vi varit 
på väg in i en recession har varit stor 
under hösten, även om det inte satt 
avtryck på börsen. 
RASMUS: Just därför var nog den 
största överraskningen på bolags-
nivå Atlas Copcos rapport för det 
tredje kvartalet. De överträffade 
förväntningarna vad gäller såväl 
orderingång som försäljning och 
rörelseresultat med god marginal. 
Belöningen blev en kursuppgång på 
över 9 procent på rapportdagen. 

Svårbedömt 
läge inför 2020
MARKNAD OCH EKONOMI. 2019 blev året då börsen tog revansch, 
trots politisk oro på flera håll i världen och sämre  ekonomiska 
framtidsutsikter. Vi träffade några av Handelsbankens 
 experter för att få koll på läget inför 2020.

4

Christina Nyman, 
chefsekonom

Rasmus Engberg, 
aktieanalys

Christofer Halldin,  
chef fondförvaltning aktier 
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En lösning på stora politiska 
 utmaningar som handelskriget och 
brexit kommer bli avgörande för 
världshandeln och industriproduktio-
nen under 2020, vilket även påverkar 
börsen.
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I FOKUS / Marknad och ekonomi

Aktien har stigit med 
över 65 procent hit-
tills i år.
CHRISTINA: Bör-
sen verkar onekli-
gen inte se 
samma konjunk-
turoro som vi 
kan urskilja i klas-
siska temperatur-
mätare som 
inköpschefsindex. 
RASMUS: Som vi analy-
tiker läser av börsen så foku-
serar marknaden istället på att 
räntorna förblir låga. Det kan vi se på att 
de sektorer som utvecklats bäst i år är 
tillväxtbolag, fastighetsbolag och aktier 
med inslag av obligationsliknande egen-
skaper, som dagligvaror och hygienar-
tiklar. 
CHRISTOFER : Internationellt sett har 
däremot cykliska bolag fått ett uppsving 
under hösten, i hopp om att konjunktur-
botten är nära och att USA och Kina 
kommer i mål med ett första handelsav-
tal inom kort.

HUR SER DET UT INFÖR 2020? 
RASMUS: Den svenska börsen är väl-
digt cyklisk, och exportberoende. Det 
 innebär att förväntningarna om hur 
ekonomin ska utvecklas styr, och just 
nu räknar marknaden med att central-
bankerna kommer agera kraftfullt om 
konjunkturen viker. Den stora frågan 
är istället vart de långa räntorna är på 
väg? Det kommer sätta tonen för 
Stockholmsbörsen under 2020. Går 
räntorna upp kan börsen falla även om 
det är en signal om bättre tider för 
 ekonomin, medan låga räntor stöttar 
börsen. 
CHRISTINA: Vår huvudtes är att kon-
junkturen viker och arbetslösheten sti-
ger, men att det inte blir någon recession. 
Däremot ser vi inte att centralbankerna 
har så stort handlingsutrymme, i stället 
krävs det finanspolitiska åtgärder för att 

stimulera ekonomin. Samtidigt finns 
det många geopolitiska risker som ver-
kar avlösa varandra, vilket skulle kunna 
påverka utvecklingen negativt. Men vi 
räknar med att de låga räntorna kommer 
bestå.
RASMUS: Även om direktavkastningen 
på Stockholmsbörsen har sjunkit den 
senaste tiden lockar den fortfarande 
kapital till aktier. Men efter årets börs-
uppgång blir det än viktigare att utvär-
dera bolagens möjligheter och aktievär-
dering individuellt. Några sektorer vi 
funderar lite extra kring när räntorna 
blir avgörande är kommersiella fastig-
hetsbolag och banker. Bolag som äger 
kommersiella fastigheter har haft kraf-
tigt stigande aktiekurser  i år och värde-
ringen är utmanande hög. Då kanske 
det inte räcker med att räntorna förblir 
låga för att hålla kurserna uppe. Ban-

kerna däremot skulle gynnas av högre 
räntor.
CHRISTOFER : Ser vi på lite längre sikt 
händer det mycket som är intressant rent 
strukturellt. Bättre levnadsförhållanden 
har gjort att vi lever allt längre och då 
ökar åldersrelaterade sjukdomar. Samti-
digt sker allt fler innovationer inom häl-
sovårdssektorn, både teknisk utveckling 
som kan öka produktiviteten och forsk-
ningsgenombrott inom exempelvis neu-
rologiska sjukdomar som Alzheimers. 
Men nästa år är det valår i USA och då 
kan framförallt läkemedelsaktier på kort 
sikt komma under press, beroende på 
politiska utspel. 

NÅGOT SOM MAN BÖR SE UPP MED?

CHRISTINA: Den största risken är han-
delskonflikten, och det är också för tidigt 
att ropa faran över vad gäller brexit. Man 

”Den stora frågan 
är vart de långa 

 räntorna är på väg? Det 
kommer sätta tonen för 

Stockholmsbörsen 
under 2020.”

Rasmus Engberg
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kan mycket väl tänka sig att konjunktu-
ren kan ta lite olika vägar, både upp och 
ner. Nu är knäckfrågan hur arbetsmark-
naden utvecklas, eftersom det i sin tur 
påverkar hushållens konsumtion. Än så 
länge har inte inbromsningen i den glo-
bala industrikonjunkturen påverkat 
sysselsättningen. 
RASMUS: Det som framför allt gör läget 
svårbedömt för oss aktieanalytiker är att 
börsen delvis drivits av att det inte finns 

så många placeringsalternativ 
för den som söker avkastning. 

Det har också gjort att vi har 
företeelser som är svåra att 

förstå, som att konjunkturen 
viker men börsen fortsätter upp. 

Och som det ser ut just nu är de 
mest osannolika utfallen (en kraftig 

uppgång eller nedgång) de mest sanno-
lika inför 2020. 
RASMUS: Men en sak som kan få stora 
konsekvenser är om någon tillväxt-
marknadsvaluta rasar i värde. Det har 
historiskt skapat stor oro på världens 
börser. 
CHRISTOFER : Samtidigt brukar det inte 
ge några bestående effekter på världs-
ekonomin. Det största hotet för tillväxt-
marknaderna är nog om Kina inte skulle 
parera svaghet i ekonomin med poli-
tiska stimulanser. 

SLUTLIGEN, VAD KAN MAN HOPPAS   

PÅ NÄSTA ÅR?

CHRISTOFER : Ett positivt scenario skulle 
vara om Kinas ledning bestämmer sig för 
att genomföra mer kraftfulla stimulanser, 
men det finns inget i deras agerande 
under det gångna året som tyder på det.
CHRISTINA: Eftersom det finns ett stort 
uppdämt investeringsbehov är ett posi-
tivt scenario om den stora våta orosfilt 
som vilar över ekonomin kan lyftas så att 
företagen vågar investera. 
CHRISTOFER :  I USA är det ju valår 2020. 
Och  den sittande presidenten har tidi-
gare varit mån om att börsen ska utveck-
las väl. Det gör att han kan vilja prioritera 
någon form av överenskommelse med 
Kina i handelskriget samt att räntorna 
hålls låga. En första överenskommelse i 
handelskriget skulle också kunna få fart 
på börserna i Asien. n

”Nästa år är 
det valår i USA och 
då kan framförallt 

läkemedelsaktier på 
kort sikt komma under 

press, beroende på 
 politiska utspel.”

Christofer Halldin

”Börsen 
 verkar onekligen 

inte se samma 
konjunktur oro som vi 
kan urskilja i klassiska 

temperaturmätare som 
inköpschefs index.”

Christina Nyman
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SPARA 

KOM IHÅG
✔   Det bästa sparandet 

är det som blir av. 

✔   Ränta på ränta-effek-
ten, starta ett 
månadssparande. 

✔   Hur ska du spara? 
Fonder, aktier eller 
kanske sparkonto.

✔   Var ska sparandet 
ligga? ISK, kapitalför-
säkring eller konto. 

✔   Håll koll på avgifter 
och skatt. Vid 
långsiktigt sparande 
spelar de stor roll. 

G E N O M AT T B Ö R JA spara som ung slip-
per du oron för att pengarna inte ska 
räcka när du blir äldre. Men pensionen 
kan kännas avlägsen och det kan vara en 
bättre idé att börja 
med att knyta sparan-
det till ett mål som 
ligger närmare i tiden, 
kanske en handpen-
ning till en lägenhet, 

en buffert om diskmaskinen 
går  sönder, eller en drömresa. 

Med ett mål för sparandet är 
det också lättare att veta hur länge 

du behöver spara och hur 
hög risk du är villig att ta. 
Om det är kort tid tills 
pengarna ska användas bör 
placeringarna ha en låg 
risknivå. Om du däremot 
vet att du inte ska använda 
pengarna på några år, kan 
det vara bättre att välja en 
högre risk. 

Men det viktigaste är att 
komma igång. Ränta på 
ränta-effekten gör att även 
någon hundralapp som 
sparas varje månad kan 
växa till stora pengar på lite 
sikt. 

Att månadsspara i exempelvis en 
aktiefond innebär att köpa när kursen är 

hög och när den är låg. Sjunker bör-
sen köper du dina andelar billi-

gare – fler andelar för samma 
summa. När börsen sedan 
stiger ökar värdet på ande-

larna. Marknadens sväng-
ningar jämnas ut, och risken att 

värdet har sjunkit när du behöver 
pengarna är inte lika stor som vid ett 
engångsköp. Du kan enkelt starta ett 
månadssparande i  Handelsbankens 
mobilapp. 

B E STÄM O C K SÅ H U R aktiv du vill vara. 
Sköta placeringarna själv eller bara titta 
till sparandet lite då och då? Investe-
ringar i aktier och andra värdepapper 
kräver ett större engagemang än spa-
rande i fonder. Ett enkelt sätt att komma 
igång är att använda Sparguiden som 
finns under ”Spara” i mobilappen. Är du 
osäker på hur du ska göra, hur mycket du 
ska lägga undan och på vilket sätt? Kon-
takta gärna ditt bankkontor så går vi 
igenom din  ekonomi tillsammans. n

Börja spara i tid
Dags att flytta hemifrån? Långresa tillsammans med kompisarna eller  
familjen? Eller bävar du för den stora elräkningen som kan dyka upp i januari? 
Dags att börja spara. 
Text Cecilia Meijer, placeringsexpert, Handelsbanken

RÄNTA PÅ RÄNTA- EFFEKTEN
Innebär att räntan/avkastningen 
på en placering återinvesteras så 
att man även får avkastning på 
tidigare intjänad ränta/avkast-
ning. Det gör att kapitalet växer 
snabbare över tid, och ju längre 
placeringstid desto större ränta 
på ränta-effekt. 

Cecilia Meijer
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E FTE R FLE R A ÅR med stark global kon-
junktur blir det nu allt tydligare att vi är 
inne i en avmattningsfas. Osäkerheten 
kring handelskriget mellan USA och 

Kina tynger och brexit fort-
sätter att skapa osäkerhet 

även om sannolikheten 
för ett utträde utan avtal 
minskat. Världshandeln 

har bromsat in och den 
globala industriproduktio-
nen, som ofta ligger före 

resten av ekonomin i konjunkturen, har 
dämpats tydligt. Hittills har främst 
exportberoende länder som Kina och 
Tyskland drabbas hårt, men det finns 
nu allt tydligare tecken på att avmatt-
ningen sprider sig till tjänstesektorn 

och att även den amerikanska ekono-
min växlar ned.

VAD I N N E BÄR D ET när en ekonomi går 
in i en avmattning? I en högkonjunktur 
är arbetslösheten lägre än normalt och 
företagen har svårt att få tag på personal. 
När ekonomin mattas av bromsar till-
växten in och med en viss fördröjning 
stiger arbetslösheten. Vanligtvis leder 
det även till att inflationen dämpas. 

För Sveriges del ser vi i dag många 
tecken på att svensk ekonomi är inne i en 
tydlig avmattningsfas. BNP-tillväxten 
har bromsat in senaste året, både till 
följd av lägre bostadsinvesteringar och 
av en allmänt svagare konjunktur. Och 
arbetslösheten har börjat stiga. Det låga 

ränteläget har dock bidragit till en fort-
satt stark börsutveckling, trots att kon-
junkturen försvagas.

I takt med att inbromsningen fortsät-
ter brukar avmattningen övergå i en 
lågkonjunktur. Då är arbetslösheten 
högre än normalt och inflationen låg, 
och för att stimulera ekonomin brukar 
centralbanker sänka styrräntan. De 
senaste åren har dock både räntor och 
inflation bitit sig fast på låga nivåer trots 
en stark konjunktur. Utrymmet för mer 
expansiv penningpolitik är därför 
mycket begränsat, vilket gör att finans-
politiken skulle behöva axla ett större 
ansvar för att stabilisera ekonomin. 

VI LK A TEC KE N S K A man då hålla utkik 
efter när ekonomin går in i en lågkonjunk-
tur? För det första kännetecknas en låg-
konjunktur av att hushåll och företag är 
pessimistiska, vilket bland annat bidrar till 
att hushållen håller hårdare plånboken 
och företagen avvaktar med att investera. 
För det andra är företagens vinster låga, 
liksom förväntningarna på framtida efter-
frågan. Det återspeglas i lägre värderingar 
på börsen. För det tredje innebär den låga 
efterfrågan och höga arbetslösheten att 
företagen har lätt att få tag på personal. Följ-
aktligen tenderar lönekraven dämpas, vil-
ket gör att även inflationen blir låg.

Blickar vi framåt bedömer vi att flera av 
de internationella tvisterna förblir olösta i 
närtid, vilket fortsätter  bidra till konjunk-
turnedgången. Även hushåll och företag  i 
Sverige är pessimistiska om framtiden, 
vilket tyder på att avmattningen fortsätter. 
Men flera samverkande faktorer, däri-
bland proaktivt agerande centralbanker 
och motståndskraftiga hushåll, talar för 
att lågkonjunkturen inte blir så djup 
denna gång. n

Så placerar du efter konjunkturcykeln

Högkonjunkturen är över 
Tillväxten i världsekonomin har bromsat in. Proaktiva centralbanker mildrar 
nedgången men det finns inte tillräckligt med ammunition för att helt och 
 hållet förhindra en fortsatt global konjunkturnedgång. Det gör att vi räknar 
med att avmattningen övergår i en lågkonjunktur de kommande åren,  
men vi räknar inte med en recession. 
Text Anders Bergvall, makroekonom, Handelsbanken

Konjunkturcykeln / SÅ FUNKAR DET

Anders Bergvall

KONJUNKTUREN MATTAS AV I SVERIGE OCH EUROOMRÅDET
BNP-gapet är ett mått på styrkan i konjunkturen.  
Tydligt under noll visar på lågkonjunktur, och tydligt över på högkonjunktur.
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AKTIEKOLLEN  

M E D KO NJ U N KTU R E N S O LI K A stadier, 
en ekonomi som expanderar, mattas och 
slutligen viker, följer även börscykler. 
Och eftersom aktier värderas efter hur 

framtiden ser ut brukar börsen 
toppa flera månader innan kon-

junkturen. 
Men även om vissa mönster 

upprepas är varje cykel unik. 
Den senaste konjunkturupp-

gången har varit osedvanligt 
lång, samtidigt som ekonomi och 

börs fått bränsle av historiskt låga räntor. 
Det gör att det har varit extra svårt att veta 

var i cykeln vi befinner oss. Våra ekono-
mer gör bedömningen att världsekono-
min är i en avmattningsfas och industri-
produktionen, som ofta ligger före resten 
av ekonomin i konjunkturen, har däm-
pats tydligt. Avmattningen väntas övergå 
i en lågkonjunktur under de kommande 
åren, men vi räknar inte med en recession. 

Över tid finns ett tydligt samband mel-
lan konjunkturutveckling, företagsvinster 
och börskurser. En stark ekonomi brukar 
leda till högre vinster och givet en likartad 
värdering av vinsterna följer börsen med. 
På kort sikt kan dock börskurserna avvika 

från konjunktur- och vinsttrender. Börsen 
handlas ju på förväntningar samt är bero-
ende av ränteläget och avkastningskravet, 
vilket för närvarande ger stöd för en högre 
värdering. 

I N D U STR I BARO M ETR AR HAR VAR IT i en 
negativ trend sedan 2018, vilket, i 
 kombination med oro för effekterna av 
handelskriget mellan USA och Kina, har 
satt viss press på konjunkturkänsliga 
bolag. Under de senaste månaderna har 
dock cykliska aktier återhämtat sig kraf-
tigt. I synnerhet verkstadsbolagen har 
gått mycket starkt och sedan årsskiftet 
har sektorn stigit med hela 40 procent. 

Obalansen mellan konjunkturindi-
katorerna och börsens värdering är nu 
ovanligt stor, vilket ökar osäkerheten. 
Det har delat marknaden i två läger; de 
som menar att efterfrågan kommer att 

Aktieportföljen redo  
för svagare konjunktur
Efter en långdragen återhämtning har vi passerat konjunkturtoppen  
och den globala ekonomin mattas av. Samtidigt ångar börsen på.  
Konjunkturoberoende bolag är dyra och cykliska aktier riskfyllda.  
Hur väljer vi bolag till Aktieportföljen?
Text Peter Engstedt, aktiestrateg, Handelsbanken

Peter Engstedt

2. Återhämtning
När konjunkturen vänt upp och är inne i en återhämt-
ningsfas tenderar tillväxttakten i börsuppgången att 
avta. Denna fas brukar vara den längsta i cykeln, med 
olika sektorer som går bra under olika perioder. 
IT-aktier har historiskt gått bra och verkstadsbolagen 
brukar utvecklas starkt i återhämtningsfasen. Nor-
malt stiger inflationen och penningpolitiken börjar 
stramas åt, och i slutet av återhämtningsfasen går 
ekonomin in i en högkonjunktur.

3. Från högkonjunktur  
till avmattning
Mot slutet av högkonjunkturen har den ekonomiska 
aktiviteten mattats. Då har kapacitetsbegränsningar 
gjort sig gällande och kostnadstrycket ökar. Råvaru-
relaterade bolag brukar ofta gå bra i denna fas med 
fortsatt hög efterfrågan på råvaror. När investerarna 
alltmer oroar sig för en avmattning brukar defensiva 
sektorer som hälsovård, dagligvaror, telekom-
operatörer och kraftförsörjning utvecklas bättre än 
börsen som helhet. 

1. Konjunkturen vänder upp
Konjunkturcykeln ”inleds” när ekonomin studsar 
upp efter en lågkonjunktur. Företagens försäljning 
och vinster ökar snabbt, samtidigt som centralban-
kerna fortsätter att hålla räntorna låga. Aktiemark-
naden stiger och sektorer som brukar ha en positiv 
utveckling i denna fas är fastigheter, bank och sällan-
köpsvaror, men även konjunkturkänsliga sektorer 
som verkstad, basindustri och IT kan gå bra.

4. Lågkonjunktur
Kreditvillkoren försämras, investeringarna avtar 
och arbetslösheten är högre än normalt. Styrrän-
torna sänks. Börsen som helhet sjunker, ibland kraf-
tigt. Sektorer som inte påverkas så mycket av 
konjunkturnedgången (hälsovård, dagligvaror, 
 telekomoperatörer och kraftförsörjning) brukar 
locka placerarna, i synnerhet om de erbjuder hög 
direktavkastning.

Så placerar du efter konjunkturcykeln
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vända upp när vi får en lösning på han-
delskriget och att det värsta ligger 
bakom oss, och så de som tror att börsen 
är för optimistisk om vinstutvecklingen 
framöver. 

Vår bedömning ligger närmare det 
sistnämnda. Analytikerkåren räknar 
med att vinsterna för de flesta större 
verkstadsbolag kommer att öka under 
2020, trots dystra signaler från indu-
strin. Vi tror att det finns en risk att 
marknaden är för optimistisk, i synner-
het om den tidigare valutamedvinden 
vänder till motvind. 

TI LL AKTI E P O RTFÖ L J E N VI LL vi i första 
hand välja rätt bolag, till rätt pris, utifrån 
våra aktieanalytikers syn. Utöver att 
sträva efter en bra riskspridning utvärde-
rar vi vilka branscher som kan utvecklas 
bäst framöver. Med det sagt är det ändå 
intressant att försöka utröna var i kon-
junktur- och börscykeln vi befinner oss. 

Sedan en tid tillbaka har vi minskat 
den cykliska risken i Aktieportföljen och 
överviktat främst hälsovård, teknik och 
finans. Således har andelen verkstadsbo-

lag varit lägre än på börsen som helhet, 
vilket bidragit till att portföljen inte stigit 
lika mycket som index under de senaste 
månaderna med en stark återhämtning 
för cykliska aktier. 

Ett cykliskt inslag som vi gillar i 
Aktieportföljen är Stora Enso. Bolaget 
blir alltmer ett förpackningsbolag med 
ett betydande skogsinnehav, som även är 
välpositionerat för att ersätta plastför-
packningar på sikt.

I N FÖ R E N FÖ RVÄNTAD lågkonjunktur är 
det lockande med stabila bolag, som har 
en god efterfrågan oavsett konjunktur-
läge, som Axfood, Essity och ICA 
 Gruppen. Men denna typ av bolag har 
blivit mycket dyra, ofta med P/E-tal en 
bra bit över 20x. Med andra ord gäller 
det som vanligt att vara selektiv i aktie-
valen. Bland Aktieportföljens mer kon-
junkturoberoende inslag finns hälso-
vårdsbolagen Elekta och Novo Nordisk, 
gamingbolaget Embracer, finanskoncer-
nen Sampo (där försäkringsbolaget If 
ingår) och Securitas. 

En kategori bolag som vi gärna har i 
portföljen är de som kan uppvisa struktu-
rell tillväxt, även om konjunkturen viker. 
Vi tror att Ericsson är ett sådant, då efter-
frågan inom 5G kommer att vara stark 
under flera år framöver. Ett annat innehav 
i denna kategori är Veoneer, verksamt 
inom tillväxtområdena aktiv säkerhet 
och självkörande bilar. 

Sektorerna bank och sällanköpsvaror 
brukar inte gå starkt i början av en låg-
konjunktur, utan ta fart först när vi får 
signaler om att konjunkturen vänder 
upp igen. Många nordiska bankaktier, 
inklusive SEB och DNB, har pressats 
hårt  av nya frågor kring penningtvätt. 
Värderingen av sektorn är nu mycket låg, 
vilket medfört att vi ändå valt att behålla 
dessa innehav. Bolagsspecifika faktorer 
gör att vi är positiva till Electrolux (kom-
mande avknoppning av Professionella 
Produkter), Husqvarna (tillväxt för 
robotgräsklippare) och Nent (tillväxt för 
Viaplay och samgåendet med Canal 
Digital). n

Aktieportföljen, som består av 12–15 aktier, utgår från 
 Handelsbanken Capital Markets (HCM) strategisyn och 
innehåller i huvudsak sektorvisa favoriter. Portföljen innehåll-
er endast bolag som har granskats utifrån särskilda hållbar-
hetskriterier med avseende på miljö, människorätt och 
affärsetik. Urvalet av aktier baseras främst på HCM:s funda-
mentala analyser och rekommendationer, vars tidshorisont 
är 12 månader. Storleken på positionerna i portföljen begrän-
sas inte av några fasta max- eller minvärden, vilket medför 
att avvikelsen från index kan vara stor. Innehaven i portföljen 
ses över löpande och omplaceringar sker när vi förändrar 
vår bolags- eller marknadssyn eller ser större potential i 
andra innehav. Information om förändringar i Aktieportföljen 
kommuniceras via Börsnytt och på Marknadsinformation. 
Portföljansvarig: Mikael Forssén, Chef Investment Strategy. 
Handelsbanken Capital Markets står under Finansinspektio-
nens tillsyn. 

Bolagsspecifika upplysningar: https://reon. 
researchonline.se/desc/disclosure. Här kan ni även 
klicka er vidare till information om värdering, metod, informa-
tionsstruktur och fördelning. Finansiellt instruments historis-
ka avkastning är inte en garanti f ör framtida avkastning. 
Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska 
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade 
kapitalet. Valutakursförändringar kan direkt och indirekt 
påverka avkastningen.

 PER BÖRSENS STÄNGNING 10 DECEMBER 2019.

Utveckling  
sedan den  11 november

Bolag Sektor
DNB Finans -
Electrolux Sällanköpvaror- & tjänster +
Elekta Hälsovård -
Embracer (fd 
THQ Nordic)

Teknologi -
Ericsson Teknologi -
Hufvudstaden Fastigheter +
Husqvarna Sällanköpvaror- & tjänster -
Kinnevik Finans
Nent Sällanköpvaror- & tjänster +
Novo Nordisk Hälsovård -
Peab Industri +
Sampo Finans -
SEB Finans -
Securitas Industri oför.
Stora Enso Basmaterial -
Veoneer Sällanköpvaror- & tjänster -
Volvo Industri

Avkastning sedan årsskiftet, %, per 10 december
Aktieportföljen 23,5
OMX Stockholm Benchmark 28,3

Avkastning 5 år, 2014–2018, %
Aktieportföljen 48,6
OMX Stockholm Benchmark 39,5

11

Aktieportföljen 
I samband med en höjd aktierekommendation 
togs Electrolux in i Aktieportföljen den 29 
november. Avknoppningen av Professionella 
Produkter under våren lockar. Kinnevik fick 
lämna då aktien gått bra och substansrabatten 
minskat till 16 procent. 

Den 5 december tog vi in Hufvudstaden som 
handlas med 9 procents rabatt jämfört med rap-
porterat substansvärde, vilket är lägre än sek-
torns snitt på 16 procents substanspremie. 
Dessutom skulle ett återköpsprogram kunna 
driva aktiekursen (såsom för Holmen, med 
samma huvudägare). Trotjänaren Volvo, som 
haft en stark aktiekursutveckling, fick utgå.
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VERKSTAD LITE DYRARE IGEN 
Inför rapportperioden var förväntningarna 
på verkstadsbolagen lågt ställda med ett 
framåtblickade P/E-tal på 13,9x, en ovanligt 
stor värderingsrabatt jämfört med börsen 
som helhet (15,5x). Efter ett cykliskt rally vär-
deras nu index och verkstadssektorn åter i 
paritet (P/E-tal på drygt 17x). Ett exempel i 
sektorn är Atlas Copco, där aktien stigit med 
20 procent under perioden och P/E-talet 
gått från drygt 20x till 24x.

Källa: Macrobond, Bloomberg
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HÅLLBAR H ET ÄR ET T nyckelord som 
hela tiden återkommer när Magda-
lena Wahlqvist Alveskog berättar 
om sin verksamhet. När aktivt för-
valtade fonder, indexfonder och 
allokeringsfonder samlas under ett 
tak, har de också en gemensam 
nämnare: I alla fonder ingår investe-
ringar i hållbara företag. 

– Andra fondbolag startar 
enskilda hållbarhetsfonder, men vi 
har valt en annan väg. Vi har ställt om 
hela vårt fondutbud till att bli mer 
hållbart. Hållbarhetsanalysen är ju 
lika viktig som den ekonomiska ana-
lysen, eftersom den handlar om före-
tagens framtida intäkter, säger hon. 

En annan faktor som skiljer 
 Handelsbanken Fonder från andra är 
arbetsmetoderna. Förvaltarna jobbar 
inte i olika kommittéer, utan har en 
gemensam global analys samtidigt 
som enskilda förvaltare har tydliga 
portföljansvar. 

– Eftersom jag själv har jobbat 
som förvaltare, vet jag hur viktigt det 
är att få fatta egna beslut och se följ-

derna av dem. Det får inte uppstå 
någon konsensusförvaltning. Samti-
digt är lagspel viktigt för att vi ska 
kunna lära av varandra, säger 
 Magdalena Wahlqvist Alveskog.

I D E BAT TE N STÄLL S ofta aktivt 
förvaltade fonder mot sådana 
som är passivt förvaltade, och 
det har uppstått en diskussion 
om vad som är mest prisvärt. 
Här vill Magdalena Wahlqvist 
Alveskog gärna peka på ett par 
missförstånd: 

Det som skiljer passiv och 
aktiv förvaltning är att i den 
 passiva är graden av automatise-
ring högre, vilket ofta gör att 
priset blir lägre. Det finns flera 
olika typer av passiva fonder. De 
med lägst pris är ofta indexfon-
der som följer breda index. Sedan 
finns det andra passiva fonder 
som  förvaltas automatiskt men där 
exponeringen avviker från index. Ett 
exempel är en passivt förvaltad fond 
med högutdelande bolag.

Intervju

MAGDALENA WAHLQVIST 
ALVESKOG
vd Handelsbanken Fonder.

bakgrund 51 år. Drömde om att 
bli läkare, men valde i stället 
ekonomlinjen med finansie-
ringsinriktning vid Stockholms 
universitet. 

karriär Långvägare inom 
Handelsbanken sedan 1993. 
Förvaltare av flera aktivt förval-
tade fonder, och blev ansvarig 
för allokeringsförvaltningen 
2009. Operativ chef för förvalt-
ningen 2014, vd för Handels-
banken Fonder 1 november 
2019. 

familj Man och två döttrar, 17 
och 19 år.

fritid Älskar att upptäcka nya 
platser och människor.

”Hållbarhet är  
nyckelord i alla  
våra fonder”
Handelsbanken Fonder har samlat all sin verksamhet  
i ett bolag och fått en ny vd. Men en erfaren sådan, 
 eftersom Magdalena Wahlqvist Alveskog arbetat inom 
området i 25 år och som ställföreträdande vd i två år när 
hon tillträdde den 1 november. Hon har en tydlig idé om 
vad hon vill göra med verksamheten. 
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

Handelsbanken Fonders nya vd: 

12



 undervinjett / VINJETT

13



14

Till utbudet av passiv förvaltning kan 
man också lägga så kallade ETF:er, börs-
handlade fonder, som Handelsbanken 
var först med att introducera i början av 
2000-talet. I Sverige används instru-
mentet mest av institutionella placerare, 
medan det har blivit mycket populärt 
bland vanliga sparare i USA. 

– ETF:er kan ha samma typ av place-
ringsstrategi som indexfonder, men de 
handlas på olika sätt. Och svenska spa-
rare är redan vana vid våra ”vanliga” 
indexfonder så behovet av ETF:er är inte 
stort. Men skulle intresset ändras, då är vi 
redo med bra produkter, säger hon. 

Den aktiva förvaltningen kräver en 
annan typ av arbete än vad passiva och 
indexfonder gör. Det behövs egna 
bolagsanalyser för att fatta beslut om 
investeringar, där hållbarhetsaspekter är 
en viktig del. För att få en djupare kun-
skap om bolagen träffar våra förvaltare 
regelbundet företagsledningar,  i såväl de 
bolag vi investerar i som de vi utvärderar.  
Den egna analysen kompletteras dess-
utom med extern analys. Under senare 
år har andelen analys från den akade-
miska världen ökat – något som också 
breddar kunskapen, till exempel om 
vilka megatrender som styr för närva-
rande.

– De trender vi anser är viktiga hand-
lar till exempel om demografin, där en 
åldrande befolkning bland annat behö-
ver läkemedel och omvårdnad. Då tän-
ker vi inte enbart på Sverige, eftersom vi 
jobbar globalt. I ett land som Japan, där 
kvinnorna nu behövs som arbetskraft, 
uppstår ett stort behov av barn- och äld-
reomsorg. Företag som jobbar i den 
sektorn tror vi är vinnare. 

AN D R A FÖ R ETAG M E D potential är de 
som satsar på ny teknologi som digitali-
sering och AI. 

– Det där med AI gynnar oss på två 
sätt. Dels kan vi investera i företag som 
jobbar med det, dels kan AI användas av 
oss internt för att hantera data och hjälpa 
oss att fatta bättre placeringsbeslut. Med 
ny teknik kan vi också utveckla nya 
metoder, till exempel för att mäta företa-
gens hållbarhetsarbete, säger Magda-
lena Wahlqvist Alveskog. 

Och inte bara det – demografi och ny 
teknologi går ihop ibland. Exempelvis 
måste pensionsfonderna hänga med i 
utvecklingen när spararna blir allt äldre. 
Förr fanns en tumregel om att 50 pro-
cent av innehavet skulle vara obligatio-
ner och 50 aktier vid 50 års ålder. Men 
med ökad livslängd vill många ha en 

större andel aktier, även vid ingången av 
pensionsåldern. Här måste förvaltarna 
tänka till, och det gör de. 

HAN D E L S BAN KE N FO N D E R jobbar inom 
den aktiva aktieförvaltningen bland 
annat med Selektiv- och Tema-fonder. 
Inom respektive grupp finns många olika 
fonder att välja på. I skrivande stund har 
två av Handelsbankens fyra Selektiv- 
fonder fem stjärnor (högsta betyg) i 
 Morningstar. De fonder som går in under 
rubriken Selektiv investerar i bolag som 
redan visat på hög kvalitet, det vill säga 
har bra historik och god utdelning. När 
det gäller Tema-fonderna letar förval-
tarna efter bolag med förutsättningar för 
tillväxt och hög lönsamhet i framtiden. I 
båda fallen är hållbarhet ett viktigt krav. 

– Vårt mål är hitta Tema-bolag som så 
småningom flyttas över till Selektiv. Det 
är då vi har lyckats. En hel del bolag som 
kom in i Tema-fonderna för några år 
sedan har nu kvalificerat sig in bland 
Selektiv-fonderna, säger Magdalena 
Wahlqvist Alveskog.

E N AN NAN D E BAT T som förs i medierna 
handlar om premiepensionsfonderna, 
där Magdalena Wahlqvist Alveskog 
välkomnar beslutet med skärpta kvali-
tetskrav, vilket har minskat antal fonder 
att välja på till cirka 500. 

– Jag tycker att det är bra att Pensions-
myndigheten ställer höga krav på de 
fonder som ska vara på plattformen. 
Högre krav gynnar alla oss fondbolag 
som är seriösa, och det gynnar spararna. 
Sen är frågan hur långt myndigheten ska 
gå i nästa steg?

Magdalena Wahlqvist Alveskog syftar 
på den utredning som föreslår att antalet 
premiepensionsfonder ska minskas 
ytterligare till 150-200. Ett för litet antal 
skulle missgynna spararna eftersom 
urvalet kan bli för begränsat, menar hon. 

– En ny och bra fond skulle till exempel 
inte få vara med eftersom den saknar his-
torik. Det är viktigt att Pensionsmyndig-
heten utvärderar den första nedskär-
ningen innan den går vidare, säger hon. n

INTERVJU / Magdalena Wahlqvist Alveskog 
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G LO BAL A TO P PM ÖTE N sätter agendan, 
men allt fler på gräsrotsnivå höjer sina 
röster vilket ökar trycket på regeringar 

och företag att minska utsläppen av 
växthusgaser och ställa om till 

mer hållbara lösningar. Dess-
utom skapar hushållens 
ökande miljömedvetenhet 
nya trender och konsumtions-

mönster.  
Även om hållbar energi växer 

starkt idag så går det för sakta och ambi-
tionerna är för låga. För att klara klimat-
målen måste vi enligt internationella 
energimyndigheten IEA tredubbla 
investeringstakten i hållbara energikäl-
lor, återvinning, och energieffektivitet. 

Bolag som ligger i framkant vad gäller 
innovation och entreprenörskap på 
dessa områden har goda chanser att bli 
morgondagens vinnare, även på börsen. 
Men fossil energi måste minska och 
företagen inom detta område jobbar i 
ökande motvind.

S O LKR AFT ÄR ET T av de mest spännande 
områdena i fonden Hållbar Energi. Kost-
naden för att producera solenergi har 
sjunkit snabbt och idag är solkraft billi-
gare än fossila energialternativ på de 
flesta håll i världen, även utan subventio-
ner. Sektorn har de senaste åren slagit 
tillväxtprognoserna gång på gång. Även 
om subventionerna är på väg bort, då de 

ej behövs längre, påverkas fortfarande 
branschen ibland av politiska beslut i 
olika länder, vilket kan ge stora sväng-
ningar i bolagens aktiekurser på kort sikt.

Kina och Indien tillhör de stora ener-
giförbrukarna och det är framförallt där 
energibehovet kommer växa snabbt 
framöver. Länderna är stora kolförbru-
kare idag men brottas med stora miljö-
problem och har de senaste åren höjt 
ambitionerna inom sol och vind drama-
tiskt för att få ner utsläppen. 

Kan man tjäna pengar på investe-
ringar i solenergi? Även om volymerna 
växer snabbt gäller det att noga välja var i 
värdekedjan man investerar. Ett område 
vi gillar är bearbetat glas till solpaneler, 
där prisutvecklingen är relativt stabil. Ett 
exempel är Kinesiska Xinyi Solar som 
har verksamhet inom två lönsamma 
områden. De är störst i världen på att 
tillverka glas till solpaneler, men med ett 
gott kassaflöde har de även kunnat 
investera i solparker. 

Lösningar för klimatet
För att nå de globala klimatmålen krävs stora strukturella förändringar. 
 Förändringstakten mot energikällor med lägre utsläpp måste öka,  
men det finns många andra intressanta trender att investera i för ett 
mer hållbart samhälle. 
Text Patric Lindqvist, aktieförvaltare, Handelsbanken Fonder

Patric Lindqvist

Även om solcellsmarknaden som helhet 
boomar så finns både mer och mindre 
attraktiva segment att investera i.  

Hållbar Energi / FOND I FOKUS
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Bland de som tillverkar solpaneler 
gäller det att vara mer selektiv eftersom 
intjäningen är sämre. Där väljer vi bolag 
som kan differentiera sig, till exempel 
genom en mer avancerad teknologi än 
standardiserade kiselceller. Amerikan-
ska First Solar är ett exempel. De tillver-
kar solpaneler med tunnfilmsteknik 
vilket framförallt passar för vissa typer 
av storskaliga solparker. Bolaget har en 
stark balansräkning, en orderbok med 
långa kontrakt och bra kassaflöden. 

Ett annat intressant bolag är norska 
Scatec Solar som nischat in sig på till-
växtmarknadsländer där de, med bra 
styrning, på ett välstrukturerat sätt 
utvecklar solparker. Bolaget har framfö-
rallt varit framgångsrikt i länder med 
gott om soltimmar, men som inte har en 
väl utvecklad infrastruktur på plats. 
Deras senaste koncept är kortare kon-
trakt där de på ganska kort tid kan sätta 
upp mindre solparker som alternativ till 
inköp av dieselmotorer. 

ÄVE N VI N D KR AFT ÄR intressant och 
speciellt i kombination med sol och bat-
terier, och till havs, offshore, där det blå-
ser mer och oftare. Konsolideringen har 
hunnit längre än inom solkraft och 
danska Vestas är en klar teknologile-
dare. Bolaget har sneglat på lastbilstill-
verkaren Scania och startat satsningar 

mot modul-plattformar, något som 
över 50 års tid gjort Scania till 

världsledare inom sitt gebit.  
Samtidigt flyttar Vestas 

snabbt fram sina positioner 
inom offshore i samarbete 
med japanska Mitsubishi.

Det sker en snabb tek-
nologisk utveckling på mil-

jöområdet. Genom att tidigt 
identifiera intressanta tek-

nologier kan vi bidra till 
omställningen till kli-
matsmarta lösningar och 
förse företag som har ban-

brytande lösningar med 
expansionskapital. I ett 
framtida energilandskap 
med betydande inslag av 

förnybara energikällor kan geotermisk 
energi som är lagrad i jordskorpan bli 
särskilt intressant, då belastningen på 
miljön är liten. 

Som mångårig investerare i världens 
största geotermiska bolag Ormat såg vi 
tidigt möjligheterna för, och vågade 
investera i, svenska Climeon. Bolagets 
teknologi är unik och innebär att man 
kan använda geotermisk värme med 
betydligt lägre temperatur än i dagens 
system. 

Energibesparande åtgärder, ”energief-
fektivitet”, måste öka kraftigt då den 
totala energiefterfrågan stiger, så att även 
den växande medelklassen i utvecklings-
länder kan få tillgång till elektricitet. Det 
talar för fler intressanta investeringsmöj-
ligheter. Några exempel i fonden är ame-
rikanska Ameresco som designar och 
installerar energibesparande lösningar 
för offentliga verksamheter och Willdan 
som arbetar med energibesparingspro-
jekt åt kraftbolagen. 

ÅTE RVI N N I N G O C H E FFE KTIVAR E resur-
sanvändning är en trend där vi räknar 
med stora framsteg för att minska kli-
matpåverkan. Dessutom finns det eko-
nomiska incitament för bolagen. Ökad 
effektivitet och återanvändning av råva-
ror som stål, aluminium, cement och 
plast kan enligt McKinsey sänka kostna-
derna för insatsmaterial med så mycket 
som 25 procent. 

Globalt återvinns bara runt 10 pro-
cent av all plast, eftersom dagens tekno-
logier är dyra och ineffektiva. Amerikan-
ska Loop Industries har utvecklat en 

unik teknologi där PET-plast bryts ned 
till sina byggstenar och kan återvinnas 
utan att behöva smältas ner. Det gör 
processen mer effektiv, mer miljövänlig 
och till skillnad från när plasten smälts 
ned så försämras inte egenskaperna efter 
återvinning. Bland Loop Industries 
kunder finns flera av de stora dryckesfö-
retagen, och efterfrågan på återvunnen 
PET ökar. 

När vi investerar är vi långsiktiga och 
det görs utifrån både hjärta och plånbok. 
Unikt för fonden Hållbar Energi är att vi 
bara investerar i lösningar på klimatpro-
blemet. Fonden är också fossilfri. Den 
fossila industrin har överlag starka kas-
saflöden för att täcka sina investeringar, 
medan lösningsbolagen har större kapi-
talbehov för den tillväxt som (måste!) 
ske, och där kan fonden göra direkt och 
påtaglig skillnad. Utöver lösningar på 
problemet väljer vi bolag som i grunden 
är eller har förutsättning att vara lön-
samma, främst välskötta bolag med rela-
tivt bra kassaflöden och starka balans-
räkningar. n

De bolag som nämns i texten är innehav i 
 fonden Hållbar Energi, förutom Mitsubishi och 
Scania, som nämns av andra skäl.

HANDELSBANKEN HÅLLBAR ENERGI
Morningstar rating TM ★★★★

Avkastning, 2019* 28,2 %

Avkastning, 5 år* 60,0 %

Förvaltningsavgift 1,50 %

Valbar inom Premiepension Ja
 
* t.o.m. 2019-12-10 

Hållbar Energi är en fond som uteslutande 
investerar i företag över hela världen som 
utvecklar eller använder teknologier för att 
begränsa den globala uppvärmningen, att 
minska energibehovet eller ställa om till 
 förnybar energi. 

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 tillbaka 
hela det insatta kapitalet. Fullständiga infor-
mationsbroschyrer med fondbestämmelser 
och faktablad hittar du under respektive 
fond i fondkurslistan på handelsbanken.se/
fonder

”Globalt återvinns 
bara runt 10 
 procent av all 
plast, eftersom 
dagens teknolo-
gier är dyra och 
ineffektiva.”

 FOND I FOKUS / Hållbar Energi
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Portföljstrategi / PLACERAT

E FTE R VAR J E L ÄN G R E börsuppgång, och 
när nya toppar nås, får jag frågan om det 
är dags att sänka risken och ta hem vin-
sten. Så även denna gång. För samtidigt 
som världens största ekonomi USA är 
inne i sin längsta tillväxtfas någonsin blir 
konjunktur signalerna allt mörkare och 
de politiska riskerna är större än på länge. 
Det är svårt att säga exakt när lågkon-
junkturen kommer. Men det kan vara 

bra att förbereda sig. Vilken metod är då 
bäst för att skydda aktieportföljen? 

D ET ALLR A SÄKR A STE sättet är att köpa 
säljoptioner på aktieindex eller enskilda 
aktier. Det är i princip som att köpa en 
försäkring. Optionerna ger en positiv 
avkastning när börsen går ner. Tyvärr är 
det också det dyraste sättet, så över tid blir 
det ingen avkastning kvar. Man kan 

minska kostnaden genom att bara köpa 
optioner när man tror att börsen ska falla, 
eller genom att bara skydda sig mot stora 
nedgångar. Men då blir också skyddet 
sämre. Så det kan faktiskt vara bättre att 
helt enkelt sälja en del av sina aktier i stället.

Guld anses av många vara den ulti-
mata värdebeständiga och trygga till-
gången. Guldets köpkraft har varit relativt 
stabil på lång sikt, även om guld faktiskt 
inte gett någon real avkastning på 2 000 
år. Men på kortare sikt svänger guldpriset 
kraftigt, både upp och ner. I de senaste 
börsnedgångarna har guldpriset tenderat 
att stiga, men mycket mindre än börsen 
har fallit. Det gör att guld visserligen spri-
der riskerna, men det är långt ifrån ett 
perfekt skydd för aktieportföljen.

AT T SÄL JA AKTI E R vid de tillfällen då 
börsen är högt värderad skulle kunna vara 
ett skydd mot börsfall, men det är en stra-
tegi som tyvärr inte fungerar så bra i prak-
tiken. Dels varierar börsens värdering 
kraftigt över långa tidsperioder, dels ger 
värderingen en indikation om framtida 

Går det att säkra  
aktieportföljen?

Det har gått elva år sedan Stockholmsbörsen bottnade under finanskrisen.  
Sedan dess har den mer än femdubblats och globala aktier mer än fyrdubblats. 
Samtidigt tornar de  ekonomiska och politiska riskerna upp sig. Vilka strategier 
finns för att dra ner risken i sin aktieportfölj, utan att helt ge upp potentialen? 
Text Mats Nyman, Placeringsstrateg Handelsbanken
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avkastning först på lång sikt, säg 10–20 år. 
De senaste 30 åren har den ameri-

kans ka börsen i genomsnitt värderats till 
ett P/E-tal på 26x. De 120 åren innan 
dess var värderingen lägre med ett P/E-
tal på 15x i snitt. Den som sålde aktier när 
P/E-talet gick över sitt historiska snitt 
1989 hade inte ägt aktier över huvud 
taget de senaste 30 åren, och därför gått 
miste om en 15-dubbling av kapitalet.  

En hög värdering betyder inte att bör-
sen kommer att krascha, det betyder att 
den förväntade avkastningen är låg på 
lång sikt. Ibland blir en hög värdering 
ännu högre. Dessutom är det inte helt lätt 
att säga när börsen är dyr. Ska börsen till 
exempel vara dyrare när räntorna är låga? 
Eller om tech-bolagen blir allt viktigare? 

Börsens värdering är viktig, men är en 
usel kortsiktig indikator.

K AN MAN TA J MA börsen på något annat 
sätt? Tyvärr finns det inga idiotsäkra 
metoder. Erfarenheten visar att även om 
man lyckas sälja i tid är det ofta svårt att 
hitta rätt tillfälle att stiga på igen när 
aktiemarknaden vänder upp. En del 
placerare väntar så länge att det hade 
varit bättre att vara med på både ned- 
och uppgång. Andra försöker tajma 
börsen utifrån hur stark trenden på bör-
sen är, vilket kan mätas på många olika 
sätt. Fördelen med en trendstrategi är att 
man ofta kan undvika de största ned-
gångarna, men räkna med att priset blir 
lägre avkastning på lång sikt.

Hur är det då med hedgefonder? Är 
inte tanken just att de ska ge ett skydd 
mot börsfall? Tyvärr visar erfarenheten 
att många hedgefonder inte lyckas sär-
skilt bra med det. Undantaget är möjli-
gen så kallade trendföljande hedge-
fonder som tjänar pengar på trender, 
oavsett om marknaden går upp eller ner. 
Vid långa börsfall (och börsuppgångar) 
kan sådana fonder tjäna pengar, men på 
lugnare marknader ger de ofta låg eller 
negativ avkastning. 

Att placera i stabila aktier som svänger 
mindre är ett annat sätt att minska risken. 
Det kan handla om företag med hög kva-
litet, som i  Handelsbankens familj av 
Selektivfonder. Den nackdel som kan 
finnas med stabila aktier är att de inte 
alltid hänger med fullt ut när börsen stiger 
snabbt. Men är man villig att ta den risken 
ger de ofta en god avkastning med hänsyn 
till risken.

S LUTLI G E N K AN MAN välja att långsiktigt 
minska sina aktieplaceringar och  i  stället 
placera i räntebärande placeringar. Nack-
delen är förstås att den förväntade avkast-
ningen på de flesta ränteplaceringar är 
nära noll just nu. Efter inflation blir det 
mer eller mindre en garanterad förlust. 
Det finns förvisso ränteplaceringar med 
högre förväntad avkastning, men då är 
också risken högre och avkastningen mer 
osäker. Risken i så kallade high yield-obli-
gationer är till exempel ganska snarlik 
risken i aktier, i synnerhet när det blir 
lågkonjunktur. Men att byta från aktier 
till räntor kan ändå vara rätt, om man är 
nöjd med en lägre förväntad avkastning 
eller behöver kapitalet de närmaste åren.

Det finns alltså inga enkla sätt att 
skydda sin aktieportfölj utan att samti-
digt ge upp en del av avkastnings-
potentialen. Ju mer man sänker risken, 
desto lägre blir också den förväntade 
avkastningen. Att öka riskspridningen i 
portföljen är alltid bra, men ger ingen 
garanti mot nedgångar. Det viktigaste är 
att ha en risknivå som man är bekväm 
med, och att inte sälja i panik när börsen 
går ner. Det är det allra bästa skyddet för 
en god avkastning på lång sikt. ■
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Fondtips / PLACERAT

Fondtips

HÄLSOVÅRD TEMA
●  Ökat intresse för hälsovårdssektorn 

från investerare och goda defensiva 
kvaliteter

●  Hälsovårdssektorn har hög och stabil 
lönsamhet samt bra tillväxtpotential

NORDEN SELEKTIV
●  God vinstutveckling i bolagen och 

ökat marknadsfokus på kvalitetsbolag

●  Noggrant utvalda kvalitetsbolag med 
fokus på långsiktig avkastning

SVERIGE SELEKTIV
●  Svenska företag gynnas av en svag 

krona och börsen är lägre värderad 
än många andra

●  Noggrant utvalda kvalitetsbolag med 
fokus på långsiktig avkastning

☛ Läs mer om fonderna på 
handelsbanken.se/fondtips

När det är skakigt på marknaderna och 
osäkerheten är stor kan det vara klokt 
att välja fonder som bör kunna stå emot 
kortsiktiga nedgångar väl, samtidigt som 
de har 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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Våra  
placerings tips  

är tänkta som ett  
komplement till en  

basportfölj med god  
riskspridning. 

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 

D E N S E NA STE TI D E N har präglats av 
blandad ekonomisk statistik och utspel 
kring handelskonflikten och det har 
varit stora marknadsrörelser sedan förra 
numret av Fokus Placeringar. Den 
svenska börsen är svagt upp medan 
övriga av världens börser slutade under 
noll. Tillväxtmarknader hade svagast 
utveckling och föll nästan 3,5 procent. 
En starkare krona drog ner avkast-
ningen på utländska innehav.

De globala aktiemarknaderna har 
under hösten utvecklats starkare än vad 
vi förväntat oss. Trots en svagare global 
konjunktur har marknaden drivits av 
mer expansiva centralbanker och för-
hoppningar om en lösning på handelskri-
get och brexit. De låga, och på vissa håll 
negativa, räntorna gör att det finns få 
attraktiva alternativ till aktieplaceringar 
vilket drivit på riskaptiten ytterligare. 

För att börserna ska fortsätta stiga är 
vår bedömning att det krävs en varaktig 
vändning i det ekonomiska sentimentet 
och att vinsterna börjar vända upp 
igen. Vi behåller en ökad vak-
samhet på riskfaktorer som 
förväntansbild, handelskrig 
och brexit. 

I D ET KO RTA perspektivet har vi 
en försiktig syn på aktiemark-
naden. Det krävs 
bekräftelser på för-
bättringar i ekono-
miska indikatorer 
för att undvika 

besvikelser. Med en svagare global kon-
junktur och lägre förväntad vinsttillväxt 
framstår värderingarna av aktiemarkna-
derna – som har stigit till över det histo-
riska snittet – som höga. Vi anser att 
förväntningarna på bolagens vinster är 
för högt ställda.

PÅ R EG I O N N IVÅ FÖ R E D R AR vi den 
svenska börsen framför den europeiska, 
och USA framför aktier i tillväxtmark-
nader. Utsikterna för tillväxtmarknads-
länder i allmänhet och Asien i synner-
het, är fortsatt osäkra i ett kortsiktigt 
perspektiv. Långsiktigt ser vi mer posi-
tivt på utvecklingen inom tillväxtmark-
naderna. Vi har en neutral syn på Japan. 

I räntebenet har vi en kort löptid på 
våra svenska ränteinnehav och en över-
vikt i krediter. Vi har en långsiktig posi-
tion i tillväxtmarknadsobligationer som 
vi bedömer kommer att ge en högre 
riskjusterad avkastning än svenska 
 ränteplaceringar. 

PÅ LITE L ÄN G R E sikt är dock vårt 
scenario mer optimistiskt än 
tidigare då vi ser en mer balanse-
rad riskbild. Låga räntor ökar 
sannolikheten för en cyklisk 

uppgång längre fram vilket kom-
mer att ge stöd åt företagens 

vinster. Dessutom 
stödjer dagens låga 
ränteläge aktiemark-
naden relativt 
 ränteplaceringar. n

Kan börsbolagen  
leverera?
Text Johann Guggi, allokeringschef, Handelsbanken

INVESTERINGSSTRATEGI

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondtips
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En tung men initie-
rad bok om en 
tungviktare är Erik 
Åsbrinks bok om 
sin föregångare 
Gunnar Sträng. 

Sträng växte upp under fattiga 
förhållanden, vilket präglade 
hans livsgärning. Få politiker 
har haft så stort inflytande på 
dagens samhällssystem. Gun-
nar Sträng, som var finansmi-
nister i 21 år och satt i regeringen 
i drygt 30, var drivande i 
utformningen av skattesyste-
met, sjuk- och arbetslöshetsför-
säkringarna, bostadspolitiken 
och pensionssystemet. Samti-
digt nästan fördubblades skatte-
trycket, från 22 till 43 procent av 

BNP. När han avgick 1976 var 
välfärdsstaten nästan färdig-
byggd. En mycket läsvärd bok 
om Sveriges 1900-talshistoria.

En helt annan 
slags bok är Heder 
utan samvete av 
Tom Clancy, som 
gick bort 2013 
men vars böcker 

om Jack Ryan lever vidare 
genom spökskrivaren Marc 
Cameron. Jack Ryan är USA:s 
president och hans son Jack 
Ryan Jr är hemlig agent. Det är 
högt tempo, globala konflik-
ter, stulna kärnvapen och fal-
ska nyheter. Snabbläst och 
avkopplande. Vill man inte 

läsa boken finns Jack Ryan 
även som TV-serie, med 
Noomi Rapace i en av rollerna.

En polisroman i 
den brittiska stilen 
är Peter Robin-
sons När musiken 
tystnar, nr 15 i 
serien om krimi-

nalkommissarie Alan Banks. 
Även denna bok utgår från 
aktuella ämnen, men här hand-
lar det om övergrepp och ras-
motsättningar. Den mörka 
historien utspelar sig i skarp 
kontrast mot den vackra natu-
ren i Yorkshire Dales och ett av 
brottsoffrens poesi. Perfekt 
läsning över julhelgen.

En bok jag inte 
hunnit mer än 
bläddra i är 
Johan 
Schücks ABC. 
Johan Schück 

är mångårig journalist på 
Dagens Nyheter. Boken pas-
sar alla som vill lära sig mer 
om hur samhällsekonomin 
fungerar, och kräver inte 
några förkunskaper. Arbets-
marknad, bostadsmarknad, 
genus och migration är några 
av de ämnen som förklaras 
pedagogiskt. Boken avslutas 
med den österrikiska skolan, 
en spännande och ofta förbi-
sedd ekonomisk teori.

En bok som står 
på min egen öns-
kelista för julen är 
Ingrid Carlbergs 
NOBEL: Den 
gåtfulle Alfred, 

hans värld och hans pris. 
Alfred Nobel blev stenrik på 
sprängämnen som bland 
annat användes till vapen, 
samtidigt som han skrev poesi 
i hemlighet, stöttade fredsrö-
relsen och drömde om fred på 
jorden. Ingrid Carlberg är 
både journalist och forskare 
och har grävt djupt i arkiven 
för att kunna ge en samlad bild 
av Alfred Nobel, och hans tid. 
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