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En mer  
tudelad värld efter 

pandemin  
Inkomstklyftorna har ökat i samhället, samtidigt som sparandet vuxit. 

Men pandemin erbjuder ett tillfälle att reformera de offentliga utgifterna 
så att hela ekonomin lyfts till en ny högre nivå.



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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U
nder våren 2020 när världens börser så smått 
börjat återhämta sig efter de kraftiga rasen 
som följde corona-utbrottet spekulerades det i 
hur återhämtningen skulle komma att se ut. 

De mer optimistiska bedömarna förutspådde antingen 
en V-formad återhämtning (snabbt ned och snabbt 
upp) eller en U-formad återhämtning (kraftig nedgång 
följt av en långsam återhämtning) medan de mer pessi-
mistiska åsikterna uttrycktes med  bokstäverna  L 
(ingen omedelbar återhämtning) eller W (kraftig 
uppgång följt av ny nedgång).

Nu har vi facit. Det blev en formidabel V-formad 
uppgång. Börsnedgångarna är återhämtade. Med råge 
dessutom. Stockholmsbörsen befinner sig idag till och 
med 20-25 procent över de nivåer som rådde innan den 
covid-19-relaterade nedgången inleddes. 

Frågan är vad som händer framöver? Å ena sidan talar 
en stor uppdämd efterfrågan och hög sparkvot för 

 fortsatt stark tillväxt, å andra sidan finns det risker för 
stigande inflation och räntor. Det finns alltså all 
 anledning att hålla koll på det ekonomiska och  politiska 
området i sommar. På sidan 3 finns en kalender med de 
viktigaste händelserna under sommaren och informa-
tion om hur du kan hålla dig uppdaterad i väntan på 
nästa nummer av Fokus Placeringar i slutet av augusti. 
Ett av tipsen är att via vår Marknads information ta del 
av våra dagliga analyser och kommentarer, till exempel 
vårt uppskattade  marknadsbrev Börsnytt.

S
ommar och semester är också en bra tidpunkt 
för avkoppling och reflektion. Varför inte 
genom att läsa eller lyssna på en god bok? På 
sidan 20 delar några av våra experter med sig av 

sina personliga boktips.  

Trevlig sommar!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Halvtid
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Aktuellt

N U FI N N S ET T antal guider för spa-
rande i Handelsbankens mobilapp. 
Nytillskottet Barnsparguiden är en 
hjälp för den som enkelt vill starta 
ett sparande till barn. 

– Att komma igång med ett spa-
rande till barn har alltid varit viktigt 
och det finns förstås många olika 
sparmål. Men en vanlig anledning 
till att föräldrar vill spara, är för att 
lägga grunden till en kontantinsats 
till ett framtida boende, säger Daniel 
Andersson, chef Sparande och 
 Pension, och fortsätter:

– Med den prisutveckling som 
skett på bostadsmarknaden och 
nuvarande regleringar krävs idag 
stora kontantinsatser när man som 
ung vuxen ska köpa sitt första boende. 

För den som till exempel kan spara 
barnbidraget i 18 år kan sparkapitalet 
växa till ett förväntat värde om cirka 
500 000 kronor. Något som upp-
märksammas i guiden. 

2018 lanserades Sparguiden i 
appen som på kort tid blev ett popu-
lärt verktyg bland kunder som 
enkelt vill komma igång med ett 
eget sparande. Hösten 2020 kom 
guiden som hjälper dig att komma 
igång med ett pensionssparande, 
och nu får kunderna en guide till 
barnsparande. 

– Precis som i de tidigare gui-
derna bygger vi vidare på den råd-
givningsmodell som vi använder i 
banken. I guiden kan du överskåd-
ligt jämföra olika sparformer och 
tydligt se vad olika alternativ inne-
bär. Det finns även möjlighet att 
simulera avkastning genom att 
ändra risknivå och spartid, avslutar 
Daniel Andersson. n 

Första boendet, studier eller bara lite  
frihet?  Oavsett sparmål är det nu lättare  
att komma igång.  
 

Nyheter

Håll dig uppdaterad
Handelsbanken har flera 
tjänster där du kan följa både 
rapportfloden och nyhetsflödet 
under sommaren.

I Handelsbankens 
 mobilapp kan du följa mark-
naden, se fond- och börskurser, 
handla värdepapper och göra 
andra bankärenden – på läsplat-
tan eller i mobilen.

I vår Marknadsinforma-
tion kan du följa aktiekurser i 
realtid, läsa aktieanalytikernas 
bolagskommentarer, ta del 
av vårt dagliga nyhetsbrev 
 Börsnytt samt följa våra aktie-
favoriter i Fokuslistan. I Mark-
nadsinformation kan du också 
läsa våra experters kommenta-
rer till aktuella marknadshändel-
ser i Våra insikter, eller lära dig 
mer om marknaden och värde-
papper i Kunskapsbanken.

Du som har fonder eller 
depå i Handelsbanken hittar 
Marknadsinformation under 
Spara och placera i internet-
tjänsten. 

Daniel 
 Andersson

Börja spara i tid till 
barnets första boende 
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30 juni 

Inflation  
Euroområdet 

13 juli 

Inflation, USA 

14 juli 

Inflation, Sverige 

1 juli  
Riksbankens räntebesked. 
Inköpschefs index, diverse 
länder 

28 juli 

Federal Reserves 
räntebesked, USA

 30 juli
Inflation, 
 Euroområdet 

Datum ännu ej 
kommunicerat
 Bostadspriser, 
Sverige

29 juli 
Konjunkturbarometern, 
BNP, arbetslöshet,  Sverige. 
BNP, USA. 

2 augusti
Inköpschefsindex, 
diverse länder

NÅGRA VIKTIGA DATUM I SOMMAR



VINJETT / undervinjett

U N D E R PAN D E M I N HAR omkring 
120 miljoner människor kastats 
tillbaka i fattigdom enligt FN. 
 Samtidigt har de rika blivit rikare då 
tillgångspriser, som aktie- och 
bostadspriser, har skjutit i höjden.

Men ökande inkomst- och för-
mögenhetsskillnader är inte något 
nytt. Sedan 1980-talet har skillna-
derna blivit större i de flesta utveck-
lade ekonomier och i tillväxtekono-
mier som Kina. Särskilt i det 
absoluta toppskiktet har inkom-
sterna ökat snabbt. Och de med lägst 
inkomster har halkat efter. När det 
gäller förmögenheter är skillna-
derna ännu större.

Samtidigt har globaliseringen 
bidragit till att en medelklass vuxit 
fram i länder som Kina och Indien. 
Det har lett till att inkomstskillna-
derna mellan medelinkomsttagare i 
tillväxtekonomier och utvecklade 
ekonomier har minskat.

Inkomstklyftorna är betydligt 
större i USA än i Europa och det är i 

I fokus

USA som gapet har vidgats mest 
under de senaste årtiondena. Den 
inhemska politiken spelar en viktig 
roll för att förklara skillnaderna, till 
exempel kring lönebildning samt 
utbildnings-, skatte- och socialför-
säkringssystem.

I D E AN G LO SA X I S K A länderna är de 
ökade inkomstskillnaderna främst 
relaterade till globalisering och 
teknikförändring. Detta har en viss 
tendens att gynna högutbildad 
arbetskraft framför lågutbildad. I 
Norden beror i stället den 
snabba inkomstökningen i 
toppskiktet framför allt på 
ökade kapitalinkomster 
från ränteinkomster och 
aktieutdelning. Sedan mit-
ten av 1990-talet har de stigit 
betydligt snabbare än arbets-
inkomsterna.

Frågan om ojämlikhet har 
kommit högre upp på den 
politiska agendan men mycket 

Ökad ojämlikhet 
– hur påverkar 
det ekonomin?
MAKRO Stora stimulanser, stigande tillgångspriser och högt 
ofrivilligt sparande kan tillsammans ge en kraftig boost  
till ekonomin. Men när pandemin nu klingar av ser  
Handelsbankens ekonomer en mer tudelad värld. 
Text Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken
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Den försämrade tillgången till utbildning, 
är en av nyckelfrågorna att hantera efter
pandemin, något som också får en långsiktig 
påverkan på ekonomin.

KOMMER KLYFTORNA ATT FORTSÄTTA ÖKA?

USA:s 
president  
Joe Biden 

föreslår 
skattehöjningar 

för de rikaste

120 miljoner 
människor 

tillbaka  
i fattigdom

Digitalisering
Mer global arbetsmarknad
Fortsatt lågräntemiljö

➜ Gynnar högutbildade och rika

Ökat politiskt fokus på ojämlikhet
Mer progressiva skatter?
Global bolagsskatt?
Ökade satsningar på utbildning?
Minimilöner?
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I FOKUS 

talar för att trenden med ökade inkomst- 
och förmögenhetsklyftor inom länder 
håller i sig. Digitaliseringen och en mer 
global arbetsmarknad kommer att 
gynna högutbildade och dämpa efterfrå-
gan på lågutbildade arbetstagare i 
utvecklade länder.

Forskning visar att mer jämlik till-
gång till utbildning är centralt för att 
långsiktigt minska de ekonomiska klyf-
torna i ett samhälle. I Norden har även 
offentliga välfärdstjänster till låg eller 
ingen kostnad visat sig minska inkomst-
skillnaderna väsentligt. Dessutom kan 
en aktiv arbetsmarknadspolitik stärka 
arbetstagarnas färdigheter och minska 
arbetslösheten i den fattigaste delen av 
befolkningen.

Huruvida sådana politiska föränd-
ringar kommer att ske är en helt annan 
fråga. Pandemin kan erbjuda en möjlig-
het att se saker på ett annorlunda sätt – 
”slarva” aldrig bort en rejäl kris. Men 
med det sagt är det ofta lättare sagt än 
gjort att reformera system som har 
utvecklats under lång tid.

Är ekonomisk ojämlikhet bara 
dåligt? En viss ojämlikhet kan öka den 
ekonomiska drivkraften att investera 
och arbeta, och därmed bidra till en 
högre tillväxt. Men empiriska studier 
visar att höga och ökande nivåer av 
ojämlikhet i stället kan dämpa den eko-

nomiska utvecklingen, erodera den 
sociala sammanhållningen, leda till 
politisk polarisering och till slut orsaka 
ekonomisk instabilitet.

En anledning till att pandemin ökat 
klyftorna är att låginkomstyrken drab-
bats hårt, särskilt unga 
arbetstagare, kvinnor, 
minoritetsgrupper och 
lågutbildade som arbe-
tar i serviceyrken. Res-
triktionerna i pande-
mins spår har inneburit 
att hushållen inte kun-
nat konsumera tjänster. 
Vilket särskilt drabbat 
bland annat restauranger, hotell och 
turism och personer som arbetar där.

TI LL S KI LLNAD FR ÅN i alla andra lågkon-
junkturer sedan andra världskriget var 
det inte minskade inkomster som gjorde 
att hushållens konsumtion föll i fjol. 
Faktum är att i alla nordiska länder var 
det endast måttliga nedgångar i de dis-
ponibla inkomsterna under 2020, efter-
som de till stor del har hållits uppe av 
finanspolitik och arbetsmarknadsåtgär-
der. I stället har sparandet ökat.

Eftersom nedgången i hushållens 
konsumtion och det uppbyggda sparan-
det under det senaste året har en nära 
koppling till covid-19-relaterade restrik-

tioner tyder det också på att det ökade 
sparandet till största delen var påtvingat 
snarare än ett resultat av försiktighet. 
Andelen likvida finansiella tillgångar, till 
exempel sparande på bankkonto, ökade 
till helt nya nivåer i Norden.

Vad innebär detta för 
ekonomin? Återgången 
till ett mer normalt kon-
sumtionsbeteende kan 
bli snabb. Hur snabbt 
och i vilken grad sparan-
det faller tillbaka avgör 
styrkan i den inledande 
återhämtningen för 
konsumtion och BNP.

Forskning visar att människor brukar 
jämna ut sin konsumtion över tid. Det 
vill säga spara under perioder med högre 
inkomster och ta av sparkapitalet under 
perioder med lägre inkomster. Men 
under pandemin har hushållen gjort det 
motsatta. I stället för att anpassa kon-
sumtionen till inkomsterna har genom-
snittshushållet fått anpassa sitt sparande. 
Detta som en reaktion på en påtvingad 
minskning av konsumtionen men med 
ganska begränsade förändringar i 
inkomsterna.

Det finns olika synsätt på hur hushål-
len kommer att agera efter pandemin. 
Om utvecklingen följer mönstret från i 
fjol kommer först tjänstekonsumtionen 
att ta ordentlig fart och ge en betydande 
ökning i BNP. När restriktionerna till-
fälligt lyftes förra året visade det sig att 
när människor väl kan återgå till ett ”nor-
malt” liv och resa och gå på restaurang så 
gör de det.

M E D Ö K AN D E KO N S U MTI O N minskar 
hushållens sparkvot. Vi räknar med att 
den är tillbaka på nivån före pandemin i 
slutet av 2023. En del av överskottsspa-
randet från i fjol tror vi spenderas under 
ett antal år. Men en del blir kvar som 
sparande. På längre sikt kan det vara så 
att pandemin har påverkat hushållens 
konsumtionsmönster i grunden och att 
några av de vanor vi har skaffat oss under 
det gångna året blir kvar. n 

HISTORISKT STORA STIMULANSER HAR LETT TILL SPARANDE  

SverigeEuroområdet

Aktiva åtgärder
Automatiska  
stabilisatorer

USA

Finanspolitiska stimulanser 2021 Sparande USA – hushåll och stat
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”En viss ojämlikhet 
kan öka den

ekonomiska drivkraf-
ten att investera

och arbeta, och där-
med bidra till en
högre tillväxt.”
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Hållbara fonder / INVESTERINGSBART 

  AKTIEKOLLEN

Handelsbanken Fonder vill bidra till en 
rikare framtid. Vad menar ni med det?

– Som en del av samhället har vi ett 
ansvar att bidra till omställningen mot 
en mer cirkulär ekonomi, bort från en 
affärslogik som medverkar till ett över-
utnyttjande av jordens resurser. Det 
handlar om att vi som kapitalförvaltare, 
och även de bolag vi investerar i, behöver 
se vad vi kan göra för att gagna social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Ni har presenterat nya hållbarhets-
mål. Varför? 

– För att säkerställa vår konkurrens-
kraft, för att vi ska kunna möta både våra 
kunders och reglerares krav, och inte 
minst för att kunna leverera långsiktigt 
god avkastning. Med nya  kvantitativa 
hållbarhetsmål tydliggör vi vägen mot 

vår vision, att både skapa finansiell 
avkastning och planetär avlastning, och 
vi kommer rapportera hur vi taktar gent-
emot målen minst årligen. I juni publi-
cerar vi vår Hållbarhets- och ägarstyr-
ningsrapport för 2020 och där kan man 
läsa mer om målen och hur vi arbetar. 

   

Berätta mer!
– Vi har satt två övergripande mål. 

Det första har fokus på klimatfrågan: 
nettonollutsläpp från alla investerings-
portföljer senast 2040. För att uppnå 
detta utmanande mål behöver vi dels 
minska utsläppen i våra fonder, dels öka 
investeringarna i klimatlösningar. 

– Men även om klimatfrågan är vår 
tids mest brådskande fråga får vi inte 
heller tappa fokus på övriga målsätt-
ningar i Agenda 2030. Vårt andra mål 
handlar därför om att öka takten i vårt 
bidrag till dessa. Det kommer vi göra 
genom att öka investeringarna i bolag 
som erbjuder lösningar på Globala 
målen samt även genom vårt påverkans-
arbete, att få bolag att minska sin nega-
tiva och öka sin positiva påverkan på 
omvärlden.

Kan du nämna några exempel?
– Jämställdhet är ett uttalat mål i 

Agenda 2030. Det handlar om grund-
läggande mänskliga rättigheter och kan 

Hållbarhet visar vägen
Som fondförvaltare har vi både en möjlighet och ett ansvar att påverka,  
bidra till ett hållbart samhälle och avlasta snarare än belasta vår planet,  
säger Karin Askelöf, hållbarhetschef på Handelsbanken Fonder.  

 

Karin Askelöf
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INVESTERINGSBART / Hållbara fonder

ge stora vinster både för mänsklig 
utveckling och ekonomisk tillväxt. 
Några exempel är investeringar i bolag 
som ökar tillgången till utbildning, 
hälso vård och rent vatten. Ett annat 
exempel är ökad finansiell inkludering. 
Tillgången till ett bankkonto och 
möjlig heten att få krediter innebär en 
möjlighet att utveckla en verksamhet 
som det går att försörja sig på. Därige-
nom gynnas ekonomin som helhet.

Vilka är de främsta utmaningarna?
– Framöver kommer oförutsedda 

skeenden kopplade till klimatet fortsätta 
att utmana oss som investerare. Det 
finns också stora utmaningar och behov 
att tillgodose världen över kopplat till 
sociala frågor. Här blir det fortsatt viktigt 
för oss att arbeta med exempelvis arbets-

rättsliga frågor, mångfald och inklude-
ring samt mänskliga rättigheter. 

I vilka lägen väljer ni bort investe-
ringar i bolag som inte möter era håll-
barhetskriterier – och när väljer ni att 
vara kvar och påverka?

– Långsiktigt ohållbara branscher 
som till exempel fossil kraftgenerering 
eller tobak väljer vi bort. Vi använder 
hellre våra resurser och kompetens till 
att aktivt söka efter bolag med lösningar 
på utmaningar som till exempel vatten-
rening och energieffektivisering. I denna 
typ av bolag förväntar vi oss stark tillväxt 
över tid. 

– Dialog är en viktig metod för att 
påverka bolag, både för att företagen ska 
förbättra sitt hållbarhetsarbete, men 
också då vi bedömer att företagen inte 

lever upp till internationella normer och 
konventioner.  För oss är det centralt att 
företagen är mottagliga för de frågor som 
vi lyfter fram. Under det senaste året har 
vi till exempel fört dialog med ett nord-
iskt energibolag avseende dess klimat-
strategi. Vi har framfört önskemål om 
tydligare målsättningar i förhållande till 
klimatfrågan så att bolaget kan kvalifi-
cera sig som ett omställningsbolag.

Vad är omställningsbolag?
– Det är de bolag som arbetar med att 

ställa om verksamheten i en mer hållbar 
riktning. Genom att exempelvis inves-
tera i kraftbolag som håller på att ställa 
om sin energiproduktion kan vi flytta 
kapital från fossila bränslen till för-
nybara, här tror vi också det finns fortsatt 
intressant investeringsmöjligheter. 

Nyligen kom det nya regler kring håll-
barhetsrelaterade upplysningar i 
fonderna. Vad innebär den nya EU- 
förordningen?

– Den omfattar i första hand informa-
tionsgivning om hållbarhet i fonderna. 
I förlängningen vill EU uppnå en harmo-
nisering som ska göra det enklare för 
fondplacerare att förstå hur vi arbetar 
med hållbarhet i våra fonder. Förord-
ningen är bara början på en mängd nya 
riktlinjer och regelverk som vi ser 
komma inom området, och som innebär 
att både vi, och bolagen vi investerar i, 
behöver stärka rapporteringen om hur 
hållbarhetsriskerna hanteras i verksam-
heten.

Många är också nyfikna på den 
 om talade EU-taxonomin. Vad betyder 
den för utvecklingen?

– På många sätt handlar den om att 
göra det enklare att identifiera och jäm-
föra investeringar, en utveckling som vi 
välkomnar. Med en gemensam standard 
blir det lättare att driva utvecklingen 
med en tydlig agenda. Mycket är under 
utveckling och i det första skedet 
 fokuserar taxonomin på klimatföränd-
ringarna. Det innebär att till exempel 
sociala aspekter ännu inte finns med. n

VÅRA METODER TAR OSS MOT MÅLEN
Hållbarhet är en central del i vårt arbete och därför integrerar vi miljö-, sociala- och 

 bolagsstyrningsfrågor – som vanligen benämns ESG – i vår analys och i våra investeringsbeslut. 
Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på tillgångsslag och förvaltningsinriktning.

VÄLJA IN

HÅLLBARHETSANALYS

VÅRA VÄRDERINGAR

PÅVERKAVÄLJA BORT

Våra åtaganden (PRI, Global Compact)

Vår företagskultur

Internationella normer och konventioner

Långsiktiga och aktiva
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SÅ FUNKAR DET

MORNINGSTARS HÅLLBARHETSBETYG
Hållbarhetsbetyget mäter hur 
väl de företag som en fond har 
investerat i hanterar hållbar-
hetsrisker kopplade till miljö-, 
sociala- och bolagsstyrningsfrå-
gor (ESG), relativt andra fonder 
i samma fondkategori. De 
fonder som analyseras kan få 
ett Hållbarhetsbetyg på mellan 
1 och 5 glober, där 5 är det 
högsta betyget. 

Betyget är en historisk 
innehavsbaserad beräkning 
som använder ESG Risk Rating 
från Sustainalytics, en ledande 
leverantör av ESG-analys. 

Hållbarhetsbetyget beräknas 
för fonder, förvaltningsuppdrag 
och index globalt, med hjälp av 
Morningstars databas med 
portföljinnehav.

Hitta rätt bland 
hållbarhetsmärkningarna

I takt med ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor har flera olika 
 märkningar för att jämföra fonder dykt upp. Hur skiljer de sig?  

Vi reder ut begreppen.  
 

EU-KLASSIFICERING
EU:s förordning om hållbarhets-
relaterade upplysningar inom 
den finansiella sektorn, som 
började gälla i mars 2021, syftar 
till att stärka konsumentskyddet 
genom utökad hållbarhetsinfor-
mation.

Det nya regelverket ställer 
ökade krav på fondbolag kring 
transparent informationsgivning 
om hållbarhetsarbete och ska på 
så sätt öka konsumenternas 
möjligheter att jämföra finansiella 
produkter och fatta välgrundade 
investeringsbeslut. 

Utifrån det nya regelverket 
klassificeras Handelsbankens 
fonder i fyra kategorier: 

Fonden har hållbara investe-
ringar eller minskning av 
koldioxidutsläpp som mål 
(mörkgrön)

För de fonder som 
har hållbara 
investeringar som 
mål innebär det att 
fonden investerar i 

bolag vars produkter och tjänster 
bedöms ha ett direkt positivt 
bidrag till uppfyllelsen av ett eller 
flera av delmålen i Agenda 2030.

För de fonder som har 
minskning av koldioxidutsläpp 
som mål innebär det att fondens 
målsättning är att uppnå låg 
exponering för koldioxidutsläpp i 
syfte att uppnå de långsiktiga 
globala uppvärmningsmålen i 
Parisavtalet. Dessa fonder följer 
så kallade EU Paris Aligned 
Benchmarks.

Fonden främjar miljörelate-
rade och sociala egenskaper 
(ljusgrön) 

Fonden främjar 
miljörelaterade och 
sociala egenskaper 
genom sina 
investeringar, men 

har inte hållbara investeringar 
som mål. Det innebär att fonden 
bland annat tar hänsyn till miljö 
och klimat samt mänskliga 
rättigheter, arbetstagarrättigheter 
och likabehandling.

Hållbarhetsrisker integreras i 
investeringsbeslut 

Hållbarhetsrisker 
integreras i 
investeringsbeslut, 
utan att fonden 
främjar miljörelate-

rade eller sociala egenskaper 
eller har hållbara investeringar 
som mål. Hållbarhetsrisker 
hanteras primärt genom 
påverkan i form av dialog och 
aktiv ägarstyrning.

Hållbarhetsrisker integreras 
ej i investeringsbesluten 

På grund av 
fondens placerings-
inriktning integreras 
inte hållbarhetsris-
ker i investeringsbe-

sluten. Till exempel om fonden 
endast placerar i räntebärande 
värdepapper emitterade av 
svenska staten eller om fonden 
endast placerar i derivatinstru-
ment, statsskuldväxlar och likvida 
medel.

SVANENMÄRKTA FONDER
Svanenmärkningen är den 
officiella miljömärkningen 
i Norden, med syfte 
att vägleda 
konsumenter till 
bra miljöval. 
Svanenmärket 
på en fond 
innebär att 25 
obligatoriska krav 
gällande välja in, 
välja bort, påverka och 
transparens ska vara uppfyllda.

Fonderna ska välja bort 
branscher som löper stor risk 

att ha negativ effekt på vår 
omvärld, till exempel 

fossila bränslen, tobak 
och kontroversiella 
vapen. Svanenmärk-
ningen innebär också 
att förvaltaren använder 

kapitalet och ägandet för 
att påverka de företag som 

fonden investerar i att utvecklas 
i en mer hållbar inriktning.

Hållbarhetsmärkning för enskilda fonder kan du se under respektive 
fond i kurslistan på  handelsbanken.se/fonder. Där finns även  fullständiga 
informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell 
kursutveckling.

Undertext
1234 5678

SVANENMÄRKT
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https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondkurser
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AKTIEKOLLEN 

E N G E N E R E LL TU M R EG E L har varit att ju 
längre bort från din hemmamarknad du 
investerar, desto högre risk till följd av 
bland annat mer svårtillgänglig infor-

mation. Tack vare internet 
behöver det inte vara så 

idag. Tvärtom innebär en 
högre andel utländska 
aktier eller fonder ofta en 

ökad diversifiering och 
lägre risk. 

När svenska placerare får välja hamnar välkända amerikanska aktier  
som Amazon, Apple, Microsoft, Netflix och Tesla i topp. Vi guidar dig kring 
 tekniktunga Nasdaq 100 och några av dess framgångsrika företag. 

Text Peter Engstedt, placeringsstrateg, Handelsbanken

Den amerikanska marknaden utgör 
cirka 60 procent av världsindex för 
aktier och innehåller flera av världens 
mest framgångsrika bolag. Amerikan-
ska aktier kan därför vara ett särskilt 
intressant komplement i aktieportföl-
jen. Ett tips för den som vill placera på 
den amerikanska börsen är att börja 
med att titta på bolag och branscher 
som man är välbekant med. Nasdaq 
100, som du numera enkelt och billigt 

kan handla via Handelsbankens app 
och internetbank, innehåller flera väl-
kända bolag. 

NA S DAQ 100 HAR en tydlig övervikt av 
snabbväxande företag i sektorerna tek-
nik, konsumenttjänster och hälsovård. 
Detta har bidragit till att Nasdaq 100 har 
gått betydligt bättre än såväl det bredare 
indexet S&P 500 som Stockholmsbör-
sen. Räknat i svenska kronor har avkast-
ningen för Nasdaq 100 uppgått till i snitt 
25 procent per år den senaste tioårs-
perioden, vilket kan jämföras med 18 
procent för S&P 500 och 14 procent för 
Stockholmsbörsen. 

En viktig förklaring är att vinsttill växten 

Spännande  
amerikanska aktier 

Peter Engstedt
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varit betydligt högre för bolagen på 
 Nasdaq 100. Vinsten per aktie har i 
genomsnitt ökat med 14 procent per år 
under den senaste tioårsperioden, vilket 
är ungefär dubbelt så mycket som för 
S&P 500 och Stockholmsbörsen. Givet 
högre vinsttillväxt är värderingen inte 
oväntat något högre. Det framåtblick-
ande P/E-talet för Nasdaq 100 uppgår 
för närvarande till 27x, mot 21x för 
S&P 500 och 19x  på Stockholmsbörsen. 

Flera av världens till börsvärdet 
största bolag återfinns på Nasdaq 100. 
Till exempel uppgår Apples och Micro-
softs börsvärden till hisnande cirka 
2 000 miljarder dollar vardera, vilket 
kan jämföras med börsvärdet för hela 

Stockholm All Share på 1 300 
miljarder dollar. 

D E M E ST VÄLK ÄN DA amerikanska 
bolagen, som Apple, Microsoft och 
Tesla, har idag 10 000-tals svenska 
ägare. Det finns mycket som förenar de 
mest populära aktierna på Nasdaq 100. 
Bolagen verkar ofta i snabbväxande 
nischer i den digitaliserade ekonomin 
och har överlag uppvisat en mycket hög 
försäljnings- och vinsttillväxt. Detta har 
renderat i kraftiga kursuppgångar under 
de senaste åren och relativt höga värde-
ringsmultiplar. 

Generellt sett är utdelningen och 
direktavkastningen låg, men många 

SVENSKA PLACERARES FAVORITAKTIER PÅ NASDAQ 100

Bolag
Börsvärde
(mdr USD)

Kurs-
utveckling

 i år (%)* 

Kurs-
utveckling

5 år (%)* 

Årlig   
försälj-

nings tillväxt, 
2016-20 (%)

Årlig
vinst-

tillväxt, 
2016-20 (%)

EV/Sales**
2021p  

(ggr)

P/E-tal
2022p  

(ggr)

Activision Blizzard 71 1 148 8 15 8,1 20,7

Advanced Micro Devices 103 8 1 509 24 82 7,0 31,4

Alphabet A (Google) 1 535 37 241 27 21 7,0 25,4

Amazon 1 759 7 394 30 85 3,6 47,7

Apple 2 177 1 486 10 19 6,2 24,6

Facebook 790 21 192 34 23 8,1 21,6

Intel 225 13 99 7 19 3,1 12,3

Microsoft 1 954 17 462 14 24 11,8 31,0

Moderna 80 91 324 4,4 11,0

Netflix 222 7 430 30 95 7,5 38,5

NVIDIA 464 43 1 522 23 40 18,9 43,1

Tesla 600 12 1 346 43 12,1 94,3

bolag återköper istället egna aktier för att 
hantera balansräkningen och höja vin-
sten per utestående aktie. Ett annat 
gemensamt drag bland några av är dem 
– som Alphabet, Amazon, Apple, Face-
book och Microsoft – är att de har en 
närmast monopolliknande ställning 
inom delar av sina verksamheter, vilket 
innebär skyddande höga inträdesbarriä-
rer och hög lönsamhet, men i vissa fall 
även ett potentiellt hot om begränsande 
åtgärder från myndigheter. n

SEKTORFÖRDELNING NASDAQ 100

Teknik
55%

Konsument-
tjänster

22%

Konsument-
varor
10%

Hälsovård
6%

Industri
5%

Övrigt
2%

Nyckeltal källa: Factset och Handelsbanken. Urval av bolag på Nasdaq 100 med flest svenska ägare. Källa: Handelsbanken, Avanza och Nordnet. 
* tom 2021-06-18 ** EV/Sales: Totalt marknadsvärde inklusive nettoskulder i förhållande till försäljning.

ATT TÄNKA PÅ
• I Handelsbanken kan du 
handla aktier på Nasdaq 100 
till ett courtage om 0,09 pro
cent, med ett minimumcour
tage om 59 kronor. Det är det 
inte särskilt mycket dyrare än 
att handla svenska aktier (0,09 
procent respektive 9 kronor). 

• För att kunna handla med 
amerikanska värdepapper och 
vissa depåbevis måste du 
innan du handlar första 
gången fylla i formuläret 
W8BEN, vilket du kan göra i 
Handelsbankens internettjänst 
under Spara / Aktier och andra 
värdepapper. 

• Det finns även vissa extra 
kostnader och risker som du 
bör vara medveten om. 
 Amerikanska aktier handlas i 
dollar, vilket innebär att du tar 
en valutarisk. Om dollarn 
stärks mot kronan ökar värdet 
på dina amerikanska aktier, 
och vice versa (allt annat lika). 
När du köper utländska värde
papper så tillkommer en väx
lingsavgift.

• Källskatt på eventuella utdel
ningar från utländska aktier 
kan vara svåra att kvitta i ISK.

KORT OM BOLAGEN
Activision Blizzard Global 
datorspelsutvecklare och 
distributör av spel, inklusive 
AAAspelen Candy Crush, 
Call of Duty, World of War
craft, Overwatch, 
Hearthstone och Diablo.

Advanced Micro Devices 
(AMD) Utvecklar och 
 producerar halvledare. 
 Produkterna används på 
företags och konsument
marknaderna, där bolaget 
bland annat utvecklar 
mikroprocessorer för dato
rer.

Alphabet Mest känt för sin 
världsledande söktjänst 
Google samt Youtube, men 
är ett konglomerat med 
flera andra verksamheter 
såsom startupinveste
ringar i Google Ventures 
och Google Capital samt 
Calico (bioteknik).

Amazon Världens största 
ehandelsföretag med ett 
mycket stort utbud av varor 
och tjänster samt molnba
serade lösningar. Domine
rande i USA med låga priser 
och snabba leveranser, men 
expanderar även globalt.  

Apple Ett av världens mest 
kända bolag som står 
bakom iPhone, Macbook, 
iPad, iWatch, iCloud och 
Apple Music. Har hög kund
lojalitet och monopollik
nande ställning inom vissa 
områden. 

Facebook Världsledande 
sociala medierplattform 
med fler än 2 miljarder 
aktiva användare globalt. 
Äger även Instagram, med
delandetjänsterna Whats
App och Messenger, vilket 
ger bolaget en domine
rande ställning på sina 
marknader. 

Intel ITbolag inriktat mot 
utveckling och tillverkning 
av processorer för data och 
nätverkskommunikation. 
Levererar mikroprocesso
rer till många större dator
tillverkare, men tillverkar 
även nätverkskort, moder
kort med mera.

Microsoft Världsledande 
programvarubolag som lig
ger bakom Windows, MS 
Office och flera operativsys
tem samt LinkedIn. Hög 
andel stabila licensintäkter.

Moderna Bioteknikbolag 
som utvecklar läkemedel 
och vacciner för behandling 
av infektionssjukdomar, 
immunonkologi, hjärt/kärl
sjukdomar samt andra säll
synta sjukdomar. Bolaget 
fick år 2020 ett genombrott 
genom utvecklandet av ett 
mRNAvaccin mot covid19.

Netflix Global leverantör av 
tv och underhållningstjäns
ter med ett brett utbud av 
filmer, serier och videospel. 
Större delen av utbudet nås 
digitalt och via mobilappli
kationer, där användaren 
kan streama material till ett 
löpande abonnemangspris.

NVIDIA Teknikbolag specia
liserat på visuell datorteknik 
främst för spelindustrin. 
Produkter som berör grafik
kort, grafikbehandling 
(GPU) och artificiell intelli
gens (AI). 

Tesla Fordonstillverkare 
specialiserad på eldrivna 
fordon, med ett eget globalt 
superchargernätverk som 
möjliggör snabb laddning 
vid färd. Tesla har även 
verksamhet inom batteri
lagringssystem (Powerwall) 
och solenergiprodukter.  
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 E LECTRO LUX VD Jonas Samuelson 
fick som alla andra kalla kårar när 
pandemin slog till. Visserligen ham-
strade folk frysboxar, men fabriker 
och fysiska butiker över hela världen 
stängdes. Men redan i juni 2020 var 
marknaden tillbaka. Distansjobb 
och små möjligheter att lägga pengar 
på annat än hemmet skapade en 
boom för Electrolux produkter. I 
dag står företaget starkare än någon-
sin, hävdar Jonas Samuelson. Och 
han är mycket optimistisk inför det 
som alla väntar på, världen efter 
pandemin.  

– Då kommer konsumenterna 
visserligen att börja allokera pengar 
till andra ändamål, men en hel del 
kommer fortfarande att läggas på 
hemmet. Nu har många upptäckt att 
det är roligt att laga mat och skapa 
vackra köksmiljöer, säger han. 

PAN D E M I N HAR S K APAT fler trender 
som gynnar Electrolux. En handlar 
om renlighet. Oron för bakterier och 
virus ökar efterfrågan på luftrenare 

och vattenfilter, liksom på kylskåp 
som kan bevara maten och inte bara 
kyla den. Det som krävs är en kombi-
nation av luftfuktighetskontroll 
och kyla, förklarar Jonas Samu-
elson. En annan viktig trend 
handlar om hållbarhet och 
omsorg om klimatet. Även här 
spelar kylskåpen en viktig roll 
genom att minska matsvinnet. 
Detsamma gäller moderna 
ugnar. För några år sedan var 
konsumenten tvungen att välja 
mellan en vanlig ugn och ång-
dito, och valde man det senare 
fick man betala 20 000 kr eller 
mer. I dag tillverkar Electrolux ugnar 
som kombinerar konventionell funk-
tion med ånga, och priset har kom-
mit ner ordentligt. 

– Det ger en flexibilitet samtidigt 
som maten blir mycket godare. Ris-
ken att du ska bränna vid eller av 
andra skäl tvingas slänga det du lagar 
minskar betydligt, säger Jonas Samu-
elson som själv anger  ångugnen som 
en favorit i det egna köket. 

Intervju

Optimistisk  
om världen 
efter pandemin
Det är en myt att vitvarutillverkare ser till att  maskinerna 
slutar fungera efter fem år. Tvärtom: Lång hållbarhet  
ger gott rykte, och reparationer är lönsamma.  
Det säger Electrolux vd Jonas Samuelson, vars egna  
favoritprodukter är ångugnen och tvättmaskinen. 
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

Electrolux vd Jonas Samuelson
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JONAS SAMUELSON
Vd Electrolux

bakgrund: Född 1968. 
 Civilekonom. På Electrolux 
sedan 2008. 

karriär: Tidigare CFO på 
 Munters, samt Saab i USA. 

familj: Gift och har tre barn, 
varav ett bor hemma. 

fritid: Gillar att laga mat och 
vara ute i naturen. Älskar att 
segla och vistas på sjön. 
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INTERVJU / Jonas Samuelson

Han gillar att laga mat och vill att det 
ska smaka gott. Det är han inte ensam 
om. För några år sedan såldes 50 000 
ångugnar om året i Europa, förra året låg 
försäljningen på 600 000 stycken. 

J O NA S SAM U E L S O N P R ATAR mycket om 
hållbarhet och menar att Electrolux 
legat långt framme där i många år, men i 
rådande läge tar utvecklingen ännu mer 
fart. Kläder och städning, två andra 
hörnstenar för Electrolux förutom mat, 
har en stor klimatpåverkan. Som Jonas 
Samuelson påpekar är klädindustrin en 
av de största klimatbovarna och om 
tvättmaskinen kan medverka till att 
klädernas livslängd fördubblas, är 
mycket vunnet. Dammsugaren – den 
där roboten som går omkring hemma 
– är bäst om man kombinerar den med 
en batteridriven handhållen modell som 
hänger på väggen. Men då måste den 
vara snygg, eftersom väggarna mellan 

kök och vardagsrum i många fall har 
försvunnit. 

– Vår ser ut som ett konstverk, säger 
Jonas Samuelson. 

I N N OVATI O N E R NA O C H klimatförbätt-
ringarna är samtidigt både nutida och 
framtida möjligheter till bättre avkast-
ning för Electrolux. Konsumenterna är 
beredda att betala för mer hållbara och 
mer sinnrika produkter, säger Jonas 
Samuelson. Electrolux är traditionellt ett 
bolag som växer i takt med den allmänna 
BNP-utvecklingen, men tack vare inno-
vationerna förutser han högre margina-
ler framöver – även om det finns fallgro-
par. Instruktioner och manualer till 
konsumenterna måste bli begripliga, och 
funktionerna så intuitiva som möjligt. 
Där finns en del kvar att göra. I Asien och 
andra utvecklingsområden har många 
redan har nått det stadium där man har 
skaffat sin första tvätt- och diskmaskin. 
Det kommer att följas av uppgraderingar 
när välståndet stiger. Eller för att använda 
Jonas Samuelsons egna ord: 

– Vi ser en premiumisering i hela 
 världen. 

Eftermarknaden är ett annat område 
som väntas bli allt lönsammare. Gene-
rellt har vitvarubranschen något av ett 
dåligt rykte bland konsumenter som 
upplever att maskinerna går sönder just 

som garantin har gått ut och definitivt 
efter fem år. Man tvingas köpa nytt. 

Det här en myt som faller på sin egen 
orimlighet, menar Jonas Samuelson. 

– Vi som 100-årig aktör har inget 
intresse av att skapa dåliga konsument-
upplevelser, särskilt inte i slutet av en 
maskins liv, säger han.

Det gäller ju att få konsumenten att 
välja varumärket igen, och självklart kan 
Electrolux maskiner repareras. Där är 
dessutom lönsamheten högre än på 
nyförsäljningen. Livslängden på kompo-
nenter kan förlängas ytterligare, men 
inte gratis, påpekar han. Ju mer robust 
lösning, desto dyrare blir produkten. Så 
det gäller att balansera och kalibrera 
efter vad konsumenten vill betala. 

S O M ALL A VD : AR i tillverkningsindustrin 
ser Jonas Samuelson både bakåt och 
framåt. Försäljning och eftermarknad är 
viktigt, men effektivisering i tillverkning 
och logistik är minst lika viktigt. Både för 
lönsamheten och för klimatet. Där har 
utvecklingen kommit så lång att 85 pro-
cent av klimatavtrycket på Electrolux 
produkter idag ligger på användningen, 
alltså el och vatten – och bara 15 procent 
kommer från tillverkningen. Den gamla 
sanningen att man ska köra slut på en gam-
mal apparat innan man köper nytt är inte 
längre självklar. Mycket arbete läggs ner på 
att minska åtgången på el och vatten i alla 
nya vitvaror som företaget lanserar. 

När det gäller tillverkningsprocessen 
håller Electrolux på att bygga upp en 
modell som liknar bilindustrins: Tvätt-
maskiner kan se väldigt olika ut i olika 
delar av världen, men de kan ändå byggas 
med likartade principer. 

– Vi bygger upp en arkitekturfilosofi 
som gör att vi kan använda globala leve-
rantörer och skicka ut likartade produk-
ter men som ser olika ut. 

För konsumenternas behov av funk-
tion när det gäller matlagning, tvätt och 
städning är ju desamma, oberoende av 
vilken världsdel de bor i. n

Denna artikel är skriven av en journalist 
och helt fristående från Handelsbankens 
analys av bolagets aktie.
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ELECTROLUX
 2020 2019

Omsättning, Mkr 115 960 118 981

EBIT, Mkr 5 778 3 189*

Vinst per aktie, kr 22,91 8,73

Utdelning per aktie, kr  8,00 7,00

  Källa: Electrolux*  EBIT för helåret 2019 inkluderade engångsposter 
om –1 344 Mkr. Exklusive dessa poster uppgick 
rörelseresultatet 2019 till 4 533 Mkr.  



15

 FONDER

VI S SA K ALL AR HALVLE DAR E det 
närmsta vi människor kommer magi – 
att vi kan bygga transistorer som är flera 

gånger mindre än ett virus, som i 
sin tur ger oss beräkningskraf-

ten att närmast ha en super-
kraft – möjligheten att kom-
municera med människor 

långt bort och samla in infor-
mation om vad som helst. 

Men det är endast ett fåtal 
företag som kan tillverka de mest avan-
cerade halvledarna, varav TSMC, 
 Samsung och Intel är störst. Och det tar 
tid att bygga nya produktionslinor. Det 
behövs avancerade maskiner som dess-
utom ska ha specifika instruktioner för 
att matcha en viss design. Samtidigt som 
branschen expanderar så snabbt den 
kan, växer efterfrågan explosionsartat. 

C O RO NAKR I S E N HAR I NTE hjälpt till då 
det blev väldigt mycket ”stop and go” i 
produktionen vilket förstörde tillverk-
ningsflödet. Samtidigt accelererade 
digitaliseringen i samhället, vilket i sin 
tur ökade efterfrågan på halvledare 
ännu mer. Och när bristen är ett faktum 
späs problemet på av att företag försöker 
samla på sig extra stora lager från till-
verkarna för att kunna säkra sin egen 
produktion. 

De flesta halvledare produceras i 
Asien, men det finns en stor kompetens i 
Europa och många av de mest avance-
rade maskinerna kommer faktiskt från 
europeiska företag. Insikten om hur 
viktiga halvledare är för en regions väl-
mående har också gjort det till ett strate-
giskt viktigt område. Räkna med att det 

kommer att produceras mycket mer i 
Europa i framtiden, precis som vi sett att 
USA höjt sina ambitioner. Det blir också 
viktigt för Kina att säkerställa kompe-
tens och då blir Taiwan, som är världsle-
dande inom området genom företaget 
TSMC, ännu viktigare.

VI LK A B O L AG K AN gynnas av den 
ökande efterfrågan och hur investerar 
Handelsbankens fonder? TSMC är ett 
exempel på bolag som ägs i flera av våra 
portföljer. Men det finns flera intres-
santa aktier varav några nämns nedan.

Fonden  Amerika Småbolag äger 
Akoustis, som är marknadsledare på 
radiofrekvens filter till 4G och 5G. Bola-
get fokuserar på högfrekvensband och 
gynnas av ökad användning av moln-
tjänster samt utbyggnaden av 5G. Lite 
förenklat kan man säga att ju högre frek-
vensband desto större mängd data kan 
man överföra, och när överföringshas-
tigheten ökar krävs fler filter i telefoner, 

antenner och de mindre radioceller som 
används i 5G. I en radiocell för 5G 
 kommer det till exempel att krävas 64 
filter jämfört med 8 filter i en 4G-antenn.

Global Tema, Global Selektiv och 
Amerika Småbolag är tre fonder som 
äger Teradyne, ett bolag som arbetar 
med att testa halvledare, elektronik och 
trådlösa nätverk (4G och 5G) samt 
 avancerad automatisering. Två viktiga 
drivkrafter för företaget är den snabba 
utvecklingen, framförallt vad gäller 
antalet kameror på mobiler och att 
många uppgraderar sin mobil redan 
efter ett par år. 

Europa Småbolag äger aktier i PvA 
Tepla som tillverkar maskiner för att 
skapa de kiselkristaller som blir botten-
plattan för halvledare. Bolaget har även 
maskiner som producerar kiselkarbid, 
vilket används i elbilar. Ett annat exem-
pel i fonden är ASM International som är 
en ledande tillverkare av maskiner med 
precision på atomnivå, vilket gör att 
halvledarbolagen kan göra mindre och 
effektivare transistorer. n

Handelsbankens aktivt förvaltade fonder har 
inga innehav i Intel. Övriga bolag som nämns i 
texten finns som innehav i Handelsbankens 
 fonder. För att få en god riskspridning placerar 
fonderna i många olika aktier. Exemplen ska ses 
som allmän information för att illustrera hur 
 förvaltarna väljer aktier till fonderna.

Historisk avkastning är ingen garanti för 
 framtida avkastning. De pengar som placeras i 
fonder kan både öka och minska i värde och det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
beloppet. 

Det har varit mycket prat om halvledarbrist, men varför  
har det blivit så? Svaret ligger i komplexiteten.  

Text Pierre Mellström, Handelsbanken Fonder

Halvledarbrist  
– vad är orsaken?

Pierre Mellström

Foto: Shutterstock
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FOND I FOKUS / EMEA Tema

S E DAN I H Ö STA S har EMEA-regionen 
fått ett starkt stöd av de rekordhöga råva-

rupriserna. Det har bland annat lett till 
att börserna i regionen har åter-

hämtat sig, trots att pandemin 
är långt ifrån över. I länder 
som Israel och Dubai har en 

hög andel av befolkningen 
vaccinerats men många län-
der i Afrika ligger minst sex 
månader efter omvärlden. 

Frågan är om börsyran och trenden med 
starkare valutor kan fortsätta. Det som 
talar för det är fortsatt höga råvarupriser 
och stor global efterfrågan.

Många länder i regionen är råvaru-
exportörer och de höga metallpriserna 
ökar skatteintäkterna, vilket ger en möj-
lighet att genomföra välbehövliga refor-
mer inom inte minst infrastruktur, 
hälso vård och utbildning. Metaller som 
litium, palladium och platina är viktiga 
för att nå klimatmålen globalt och vi tror 
att den positiva pristrenden kan hålla i 
sig, i alla fall ett år till. Det ökar möjlighe-
ten till att reformer kan genomföras. 

Och på lång sikt finns starka 

 drivkrafter som en växande medelklass, 
eftersatt hälsovård och utbildning, 
 satsningar på förnybar energi, tillgång 
till finansiella tjänster och inte minst 
ökad digitalisering. Det skapar tillväxt 
och intressanta investeringsmöjligheter 
i hela regionen. 

D E M O G R AFI S K A FÖ R ÄN D R I N G AR ÄR en 
viktig drivkraft för innehaven i fonden 
EMEA Tema. Men det skiljer sig åt mel-
lan områden. I Afrika är majoriteten av 
den snabbt växande befolkningen ung, 
medan Östeuropa har en äldre och åld-
rande befolkning. 

Söder om Sahara beräknas antalet 
invånare dubblas fram till år 2050 enligt 
Världsbanken. Ekonomin växer och 
urbaniseringen går snabbt vilket gör att 
fler får det bättre ställt. Med en allt större 
befolkning ökar också behovet av både 
utbildning och sjukvård. 

Statlig sjukvård och socialförsäk-
ringar saknas i praktiken i stora delar av 
Afrika. Tillgången till läkare är betydligt 
sämre än i andra världsdelar.  Många har 
långt till doktorn och kan behöva ta 

Hög efterfrågan på finansiella tjänster, en växande medelklass och ökande 
behov av utbildning och sjukvård. Det är några av drivkrafterna för de bolag 
 fonden EMEA Tema äger i Afrika, Mellanöstern och Östeuropa. 

Text Christopher Sundman, förvaltare, Handelsbanken Fonder

ledigt minst en dag för att stå i kö till 
läkaren. Det har växt fram privata alter-
nativ och vi investerar bland annat i San-
lam som erbjuder sjukförsäkringar i 
Sydafrika och många andra afrikanska 
länder. Ett annat innehav är apoteksked-
jan Clicks med 760 apotek, bland annat i 
fattigare stadsdelar som Soweto.

Även i Mellanöstern räknar vi med att 
efterfrågan ökar och att allt fler kvinnor 
får tillgång till utbildning och sjukvård. 
Humansoft driver det största privata 
universitetet i Kuwait där en majoritet av 
eleverna är kvinnor, och en ledstjärna för 
universitetet är ingen segregering bero-
ende på kön eller religionstillhörighet. 

ET T H Ö G R E VÄL STÅN D ökar också efter-
frågan på finansiella tjänster. I Afrika har 
få människor bankkonto, och antalet 
transaktioner i mobilen är långt högre än 
i utvecklade länder. Under pandemin har 
vi sett ett stort skifte då mobiloperatö-
rerna nu hanterar fler betalningar än 
bankerna. Den snabba ökningen i antalet 
mobiltelefoner och att få har bankkonton 
ger förutsättningar för fortsatt hög till-
växt för mobiloperatörer som MTN och 
Airtel Africa, samtidigt som deras aktier  
fortfarande är lågt värderade. 

Även om en stor del av befolkningen 
inte har tillgång till elektricitet kan 
mobiltelefonerna laddas via solceller på 

Het hållbarhet  
på tillväxtmarknader 

Christopher Sundman
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taken. Investeringar i solenergi är ännu 
ett område med goda förutsättningar 
för tillväxt en lång tid framöver. Men 
vissa teman kan kortsiktigt bli högt 
värderade. Det senaste året har till 
exempel förnybar energi bidragit 
mycket till avkastningen i fonden, men 
sektorn har utvecklats svagare på bör-
sen i år. Lyckosamt blev då att fonden 
sålde ut en stor del av sina innehav i 
början av året. Bättre har det gått för 
utbildningsbolag, företag som gynnas 
av sjukvårdsreformer samt finansiella 
bolag. 

E M E A TE MA HAR som mål att vara den 
ledande fonden vad gäller hållbarhet i 
regionen. Förnybar energi är ett givet 
långsiktigt tema. Men även inom råva-
rusektorn händer det mycket, och vi 
fokuserar innehaven till de mest håll-
bara bolagen. Ett sådant exempel är 
gruvbolagen som Afrika Implat och 

Sibanye Stillwater, som båda investerar i 
solparker för att minska utsläpp och så 
långt det går bli självförsörjande på håll-
bar el. Men även i Ryssland görs flera 
stora miljöinvesteringar. Stålbolaget 
NLMK satsar på en ny stålteknik HBI 
som kommer mer än halvera koldioxid-
utsläppen, och gruvbolaget Polyus 
använder nu nästan uteslutande el från 
förnybar energi som vattenkraft. 

Fonden har betydligt lägre koldioxid-
utsläpp är marknadsindex och runt 40 
procent av omsättningen från bolagen i 
fonden kommer från lösningar som 
bidrar till Globala målen för hållbar 
utveckling. Förhoppningsvis kommer 
de hållbarhetstrender vi ser i samhället i 
stort leda till att fler bolag ökar den 
 andelen. 

Många av de reformer vi räknar med 
är i linje med de mål som satts upp i 
Agenda 2030, ramverket som världens 
ledare kommit överens om vad gäller 

Historisk avkastning är ingen garanti för 
 framtida avkastning. De pengar som placeras i 
fonder kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det 
insatta beloppet. Fullständiga informations
broschyrer med fondbestämmelser och fakta
blad hittar du under respektive fond i 
fondkurslistan på handelsbanken.se/fonder 

 EMEA TEMA
Avkastning, 2021* 20,7 %

Avkastning, 5 år** N/A %

Förvaltningsavgift 1,6 %

Risknivå 6/7

Hållbarhetsbetyg***

* t.o.m. 2021-06-18
** Ej relevant då fonden ändrade 
placeringsinriktining 2018-07-02
*** Morningstar Sustainability Rating

prioriteringar och satsningar för att nå 
ett mer hållbart samhället i sociala- och 
miljö/klimatfrågor. Ett ökat fokus på 
hållbarhet kan därför skynda på utveck-
lingen. n

Demografiska förändringar är en viktig 
drivkraft för ekonomins utveckling på 
tillväxtmarknaderna. Här ett av 
 fondens innehav Airtel i Nairobi.  

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondkurser
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PLACERAT / Krönika

ALL A K AN VI bli lurade. Att kunna 
mycket inom ett område är ingen 
garanti mot att bli lurad. Tvärtom visar 
forskningen att de som kan mycket blir 
mer självsäkra och därför kan göra mer 
felaktiga prognoser om framtiden än de 
som kan lite, och därför har ett mer 
öppet sinne. Den första ”kändisekono-
men”, professorn i nationalekonomi 
Irving Fisher, är ett exempel. Hösten 
1929 sa han att aktiemarknaden nått en 
permanent hög platå, därefter förlorade 
han 11 miljoner dollar i börskraschen.

Att vara framgångsrik är heller 
inget skydd, tvärtom. Många 
människor som har framgång på 
ett område tenderar överskatta 
sin kompetens på andra områ-
den. Ett känt exempel är veten-
skapsmannen Isaac Newton (han 
med äpplet och tyngdlagen), som 
förlorade enorma belopp i den så 
kallade South Sea Bubble i Stor-
britannien i början av 
1700-talet. Efteråt 
ska han ha sagt att 
”Jag kan beräkna 
planeternas rörel-
ser i himlen, men 
inte människor-
nas galenskap”. 

En del av oss lurar sig själva, andra blir 
lurade av klassiska bedragare.

E N AV M I NA favorithistorier är den om 
amerikanen Victor ”hertigen” Lustig 
som lyckades sälja hela Eiffeltornet som 
järnskrot, inte bara en gång utan två! 
Dessförinnan lurade han självaste 
 gangsterkungen Al Capone. Genom att 
spela ärlig och lämna tillbaka pengar 
han fått av Capone för en investering fick 
han en belöning! 

Det fanns officiella planer på 
att riva Eiffeltornet i början 

på 1900-talet, som då 
var i dåligt skick. Men 
Lustig föregick staten 
genom att starta en 
”egen” myndighet som 

tog in anbud från skrot-
handlare. För att göra det 

extra trovärdigt krävde 
Lustig mutor av köpa-

ren. Den 
 vinnande 

köparen 
skämdes så 
mycket när 
han insåg 
att han 
blivit lurad 

att han inte gjorde någon polisanmälan. 
Lustig lyckades då sälja Eiffeltornet en 
gång till. Den nya köparen gick dock till 
polisen och Lustig tvingades fly Frank-
rike.

T Y VÄR R VE R K AR D ET som om risken för 
att bli lurad ökar under perioder av snabb 
teknologisk utveckling, när finanssek-
torn hittar på nya lösningar, när det finns 
många spännande historier därute och 
när det finns gott om riskvilligt kapital 
och räntan är låg. Det vill säga precis så 
som verkligheten ser ut just nu.

Några av världshistoriens största 
bubblor, fulla av bluffar och bolag med 
tvivelaktiga affärsidéer, karakteriseras 
precis av denna mix av teknisk innova-
tion, finansiell utveckling och ett över-
flöd av bra historier. Till exempel den 
stora järnvägsbubblan i Storbritannien 
på 1840-talet, det glada 1920-talet och 
IT-bubblan vid 1990-talets slut. Alla 
slutade de med stora krascher.

LITE FÖ R E N KL AT K AN man dela upp 
bedragarna i tre typer:

Den första är visionärerna. De har 
fantastiska affärsidéer, eller kanske inte. 
Men de vill väl, och de har ett gott uppsåt 
– åtminstone i början. Med tiden blir de 
fartblinda och börjar tänja på gränserna, 
eller så möter de motgångar och tvingas 
göra samma sak. Till slut blir de helt 
intrasslade i sina egna lögner. Ivar Kreu-
ger började till exempel med en fram-
gångsrik byggfirma och slutade med 

Var försiktig därute!
När finansmarknaderna kokar av nya spännande placeringar och  
börserna når nya högstanivåer är det lätt att bli lurad eller att lura sig själv.  
Vi ger några tips på hur du undviker de värsta fällorna. 

Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

Mats Nyman
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FONDTIPS

Fondtips EUROPA SMÅBOLAG
●  Fortsatt goda utsikter för 

återhämtning på Europas aktie
marknader

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

SVERIGE TEMA
●  Svenska företag är världsle

dande på många områden, de 
drar därför nytta av den globala 
återhämtningen

●  Investerar i en mix av struktu
rella digitala vinnare, kvalitets
bolag och cykliska bolag med 
stor återhämtningspotential

TILLVÄXTMARKNAD TEMA
●  Många tillväxtmarknader är 

 cykliska och därför vinnare på 
en återhämtning i världseko
nomin 

●  Högre tillväxt och kapitalinflö
den förväntas gynna de relativt 
lågt värderade tillväxtbörserna

Till våra fondtips väljer vi just nu fonder 
som bör gynnas av de snabba 

förändringarna i ekonomin, sam
tidigt som de bedöms ha stor 
långsiktig potential. 

Fondtipsen är valda ur 
Handels bankens fondsor

timent. Urvalet baseras på 
 Handelsbankens marknadssyn och 

tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman, 
 placeringsstrateg,  Handelsbanken.

Viktig information 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

världens dittills största företagsbedrä-
geri. Underskottet i Kreugerkoncernens 
konkursbo var större än Sveriges dåva-
rande statsskuld, och konkursen ledde 
till att USA inrättade sin finansinspek-
tion (SEC).

Den andra typen är bedragare från 
början, de vill bara tjäna pengar, och 
struntar i hur det går för investerarna. De 
kan sälja snö till grönländare. När det 
börjar gå dåligt har de alltid nånting att 
skylla på.  Och de vet precis vilka knap-
par de ska trycka på för att få placerarna 
att stoppa in ännu mer pengar. 

Den tredje typen är kanske den farli-
gaste. Det är självbedragarna. Rädslan 
att missa tåget, FOMO (Fear of Missing 
Out), gör att vi som placerare ofta gör 
investeringar vi inte förstår eller använ-
der hävstång och derivat. 

VAD K AN MAN då göra för att undvika att 
bli lurad eller lura sig själv? Här är några 
tips:
1.  Försök inte tävla med grannens fram-

gångar. ”Jämförelser är en glädjetjuv”, 
som USAs president Teddy Roosevelt 
så kärnfullt uttryckte det.

2.  Tro inte på bergsäkra prognoser. 
Ingen kan förutspå framtiden, vilket 
Handelsbankens tidigare vd Jan Wal-
lander hade som en av sina ledstjärnor. 
I bästa fall kan man ha lite mer än 50 
procent rätt eller sprida lite ljus över 
komplicerade skeenden.

3.  Tro inte på fantastiska historier. Om 
något låter för bra för att vara sant är 
det förmodligen det. Gör en ”pre mor-
tem” och fundera på vad som kan gå 
snett.

4.  Om du har fått ett ”unikt” erbjudande, 
varför skulle någon vilja sälja det till 
dig istället för att placera i det själv? 
Och varför går det bara att köpa just 
nu?

5.  Undvik komplexa placeringar och 
strategier som du inte förstår. Kan du 
inte förklara för din gamla mamma 
bör du inte placera i det själv.

6.  Om avkastningen (historisk eller utlo-
vad) är löjligt hög, då är också risken 
hög eller också är det båg. På nätet 
finns det just nu annonser för ”ränte-

obligationer” som utlovar 10 procent 
ränta. Med tanke på att Riksbankens 
reporänta är noll kan ingen garantera 
10 procent.

7.  Lita inte på en placering från någon 
som känner någon. Många  bedrägerier 
sprids genom mun mot mun- metoden. 
Om det är en bra placering, varför 
marknadsförs den inte öppet?

8.  Om någon berättar precis det du vill 
höra, sluta lyssna innan det är för sent. 
Ofta vill vi så gärna höra något att vi 
blir okritiska och sedan satsar allt mer 
på en redan dålig investering. De 
bedragare som lurat många svenskar 
det senaste åren börjar ofta med en 
liten investering (som egentligen ald-
rig finns), som sedan måste ”räddas” 
med nya investeringar, utlägg för 
”advokater” och så vidare. 

VAD S K A MAN då göra? ”Bli rik snabbt” 
finns tyvärr inte i verkligheten. Långsik-
tighet, riskspridning, lagom risknivå och 
koll på kostnaderna är det som fungerar, 
men du blir inte rik över en natt. Och om 
du redan har ett kapital som du är nöjd 
med, fokusera på att förbli nöjd. Lycka 
till, och var försiktig därute! n

Läs gärna mer om bluffar och bedräger-
ier i Ben Carlsons underhållande bok 
Don’t Fall For It. A Short History of Finan-
cial Scams, från vilken jag hämtat en del 
av exemplen och tipsen i artikeln. 

Våra  

placerings tips  

är tänkta som ett  

komplement till en  

basportfölj med god  

riskspridning. 

Eiffeltornet såldes som 
skrot – två gånger.
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https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondkurser
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FOKUS PLACERINGAR

MATS NYMAN:

Öppen/Sluten: Hur 
 människan skapar och 
förstör framsteg 
av Johan Norberg

I Öppen/Sluten driver författaren 
och debattören Johan Norberg 
tesen att framsteg kommer av 
öppenhet, och att slutenhet leder 
till stagnation. Genom mängder 
av ofta underhållande historiska 
exempel visar Norberg hur bland 
annat Kina, Europa och den 
muslimska världen över tiden 
pendlat mellan öppenhet och 
slutenhet, och därmed mellan 
framsteg och tillbakagång. Boken 
är en bred exposé kring 
mänsklighetens unika förmåga 
att ibland vara öppen och 
samarbeta, och ibland isolera sig 
och stänga ute andra människor 
och idéer. Utsedd till en av årets 
böcker 2020 av tidskriften The 
Economist. Perfekt sommarläs-
ning för den som är intresserad 
av ekonomi, samhälle och 
historia.

PETER ENGSTEDT:

The little book of behavioral 
investing 
av James Montier

Investerargurun Ben Graham sa 
en gång att en investerares 
största problem – och dennes 
värsta fiende – är sannolikt han 
eller hon själv. Ändå tänker 
många av oss att psykologiska 

fällor gäller andra, men 
inte mig. James Montier 
skriver underhållande och 
lättbegripligt om varför vi 
ofta är irrationella som 
investerare, samtidigt som 
han ger guidning kring hur 
vi kan förstå och hantera 
vår mänskliga natur för att 
fatta bättre investeringsbe-
slut. Kanske är denna bok 
särskilt aktuell efter en lång 
period där det varit svårt att 
misslyckas med sina investe-
ringar och vår hybris kanske är 
som störst?

KAJ KÄRKI:

Corona Express – En 
liten bok om världen 
efter pandemin 
av Kjell A Nordström  
och Per Schlingmann

Även om du inte har tid att 
läsa tegelstenar i sommar 
har du tid att läsa Corona 
Express. På bara drygt 60 
sidor ger Kjell A Nordström och 
Per Schlingmann tänkvärda 
insikter om vilka effekter de tror 
att pandemin får på kort och lång 
sikt. Hur kommer vi jobba i 
framtiden? Leder e-handeln till 
butiksdöd? Pandemin ses som 
en tidsmaskin där vissa områden 
tar enorma kliv framåt medan 
andra områden backar. Det nya 
onormala har blivit normalt och 
livet fortsätter, men på ett annat 
sätt. 

Lästips för hängmattan
Här ger några av Fokus Placeringars medverkande sina personliga tips.

UTFLYKTS-
TIPS!

CHRISTINA NYMAN:

Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer  
och värdelösa pengar 
Utställning på Ekonomiska Museet i Stockholm, visas tom 9 januari 2022

Även om marknaderna från tid till annan skakats av inflations-
oro under våren så ser vi ingen varaktigt högre inflation. 
Däremot lär penningpolitiken spela stor roll för både börsut-
vecklingen och ekonomin även framöver. Vill du lära dig mer 
om centralbankers roll och vikten av förtroende för valutan? I 
utställningen Hyperinflation kan du bland annat lära dig mer 
om hur pengar skapas, vad inflation egentligen är och hur 
centralbanker arbetar under ekonomiska kriser.

Sedelklänning av 
Katherine Hasegawa, 
gjord av ca 2 500 
sedlar från Venezuela 
visas på Ekonomiska 
Museet. 
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https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara

