FOKUS

Placeringar
NUMMER 7 • 22 SEPTEMBER 2021

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

Se över hela
ditt klimatavtryck
Det indirekta klimatavtrycket från våra placeringar kan vara lika stort
som hela vår övriga klimatpåverkan. Samtidigt väntas investeringar
inom hållbar energi växa snabbt, vilket skapar stora möjligheter.
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D

et har på kort tid blivit märkbart svalare. Även
börshumöret har kylts av något och i Stockholm noterades nyligen en av de sämsta
handelsdagarna hittills i år på grund av oro för
den kinesiska fastighetsmarknaden. Det högt skuldsatta bolaget Evergrande ser ut att vara nära en finansiell
kollaps.
Men någon större dramatik på den svenska aktiemarknaden är det ännu inte tal om, när vi ser till den
mer än 20-procentiga uppgången på Stockholmsbörsen i år. Tillfälliga rekyler, om det nu visar sig vara
en sådan, är både naturliga och oundvikliga efter de
senaste 1,5 årens långa uppgångsfas. Många av drivkrafterna bakom börsuppgången finns fortfarande
kvar, en stark ekonomisk tillväxt, extremt låga räntor
och förhållandevis få alternativ till att placera i aktier.
Ett viktigt budskap är dock att högre värderingar
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talar för att den långsiktiga avkastningen för aktier, de
närmaste 10-20 åren, kommer att bli lägre än vi vant
oss vid. I stället för 10-12 procent i genomsnitt per år är
en mer rimlig förväntan kanske runt sex procent. Att
börja spara i tid, och om möjligt gärna mer än du från
början tänkt dig, är två konkreta råd.

V

i blir alltmer miljömedvetna och många av oss
gör redan mycket i form av att sortera sopor,
köra mer miljövänliga bilar, konsumera
mindre och mycket annat. Men visste du att
klimatavtrycket från dina placeringar kan vara minst
lika stort som din övriga klimatpåverkan? Linda
Haraké och Patric Lindqvist berättar i en artikel på
sidorna 4-6 mer om detta och om hur hållbarhet
genomsyrar vår fondförvaltning.
Trevlig läsning!

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av
Svenska Handelsbanken AB (publ), i
fortsättningen kallad Handelsbanken.
Handelsbanken står under Finansin
spektionens tillsyn. De som arbetar
med innehållet är inte analytiker och
materialet är inte oberoende investe
ringsanalys. Innehållet är uteslutande
avsett för kunder i Sverige. Syftet är att
ge en allmän information till Handels
bankens kunder och utgör inte ett
personligt investeringsråd eller en per
sonlig rekommendation. Informatio
nen ska inte ensamt utgöra underlag
för investeringsbeslut. Kunder bör
inhämta råd från sina rådgivare och
basera sina investeringsbeslut utifrån
egen erfarenhet. Informationen i

materialet kan ändras och också
avvika från de åsikter som uttrycks i
oberoende investeringsanalyser från
Handelsbanken. Informationen grun
dar sig på allmänt tillgänglig informa
tion och är hämtad från källor som
bedöms som tillförlitliga, men riktighe
ten kan inte garanteras och informa
tionen kan vara ofullständig eller
nedkortad. Ingen del av materialet får
reproduceras eller distribueras till
någon annan person utan att
Handelsbanken dessförinnan lämnat
sitt skriftliga medgivande. Handels
banken ansvarar inte för att materialet
används på ett sätt som strider mot
förbudet mot vidarebefordran eller
offentliggörs i strid med bankens reg
ler. Finansiellt instruments historiska
avkastning är inte en garanti för fram

tida avkastning. Värdet på finansiella
instrument kan både öka och minska
och det är inte säkert att du får tillbaka
hela det investerade kapitalet.

Important notice – in English
This communication is a product of
Svenska Handelsbanken AB (publ). It
is not an independent or objective
research report prepared by research
analysts. This information is not direc
ted to persons whose participation
requires prospectuses, registration, or
other measures beyond those taken
by Handelsbanken. This information
may not be distributed in any country,
for instance the US, in which distribu
tion requires such measures or con
travenes the laws of such country.

Aktuellt
Nyheter

Att minska energiförbrukning
en är bra för både plånbok
och klimat. Det finns saker du
enkelt kan göra själv, och de
som kräver lite mer i både tid
och pengar. Vi har samlat tips
och länkar som kan hjälpa dig
på vägen.

Energieffektivisera
ditt boende
 andelsbanken.se/
☛ henergieffektivisera-ditt-
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Energieffektivare
bostad

Rusningen är slut
Bostadspriserna har stigit nära 20 procent
under pandemin. Nu ser rusningen ut att vara
slut, men än är inte pristoppen nådd.

boende

Alla som väljer att satsa på
en energieffektiv eller miljö
certifierad bostad bidrar till ett
mer hållbart samhälle. I sam
arbete med Vattenfall erbjuder
vi våra bolånekunder rabatterat
pris vid köp av solceller.
Behöver du hjälp med
finansiering när du gör ditt hem
mer energieffektivt kan vi
hjälpa dig med ”Grönt energi
lån” eller via bolånet. Du som
bor hållbart kan ansöka om
”Grönt bolån”, och få 0,10
procentenheter lägre boränta
än du redan har hos oss.

Helena
Bornevall

Hållbara hus förtjänar
en lägre boränta

☛ h andelsbanken.se/
grontbolan

Ett fel smög sig in i artikeln
”Välj rätt sparmiljö” i förra
numret när det gäller kapitalför
säkringar. Källskatt på utländska
utdelningar kan ibland kvit
tas mot schablonskatten
på k apitalförsäkringen, och
försäkringsbolaget kan hjälpa
till med administrationen.
Rättelse gjordes i webb
versionen den 27 augusti.
Du kan läsa artikeln i Fokus
Placeringar nr 6, 2021.

☛

Du hittar webbversionen av
tidningen här:
handelsbanken.se/fokusplaceringar

DEN KRAFTIGA PRISRUSNINGEN ÄR ÖVER

Ackumulerad prisökning i procent sedan
december 2019, säsongsjusterade värden.
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Rätt om skatt på
kapitalförsäkring

HANDELSBANKEN S ekonomer
räknar med en stark konjunktur
återhämtning under andra halvåret
och nästa år. Förbättringar på arbetsmarknaden och fortsatt låga räntor
ger också stöd till bostadspriserna.
– Deltavarianten av covid-19 har
ökat oron för en långsammare återgång i ekonomin men får enligt vår
bedömning måttlig inverkan, säger
makroekonom Helena Bornevall. I
kombination med dämpat inflationstryck, fortsatt låga räntor och
hög aktivitet på bostadsmarknaden
innebär det att bostadspriserna kan
fortsätta stiga, men i lugnare takt.
Det senaste året sticker ut. Efter
en initial nedgång i pandemins
inledning har bostadspriserna stigit

Är det risk för högre boräntor?
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varje månad. Villor har ökat mer än
dubbelt så mycket i pris som
bostadsrätter.
– Det är en klar pandemieffekt,
menar Helena Bornevall. Många vill
flytta till större och få villor har varit
till salu, vilket lett till hetare bud
givningar. Bakom det ligger ett
begränsat småhusbyggande under
en längre period. Även om vi räknar
med att ökat byggande kan dämpa
prisutvecklingen något framöver är
majoriteten av det som byggs hyreslägenheter.
Efterfrågan på större bostäder är
särskilt stark i åldrarna 30-39 år, då
det är vanligt att man bildar familj.
Och köpbehovet från denna grupp
kommer vara kraftigt i några år till,
tror hon.
– Samtidigt som pandemin
bidragit till en högre efterfrågan på
större bostäder och fler bildar familj
bor äldre kvar allt längre i sina hus.
Därför väntas efterfrågan på småhus
förbli hög och ge stöd till hus
priserna. Men vår bedömning är att
något fler säljare kommer in på marknaden och att bostadspriserna ökar
med knappt fem procent nästa år.

2021

Källa: Valueguard och Macrobond, Säsongsjusterat av Handelsbanken

– 3-månaders boräntor brukar
hänga ihop med Riksbankens styrränta och vi räknar inte med att den
höjs de närmsta åren. Vi väntar oss
en gradvis uppgång i långräntorna,
som kan påverka långa boräntor,
men det kommer ta tid och
uppgångarna blir ganska måttliga,
enligt Helena Bornevall. n

3

I fokus

VINJETT / undervinjett

Låt dina
placeringar jobba
för klimatet
HÅLLBARHET Många av oss sopsorterar, flyger mindre
än tidigare och köper begagnat för att minska vår
miljöpåverkan. Men det finns något som kan vara
lätt att missa: sparandet och pensionen.
Text Linda Haraké, hållbarhetsansvarig Affärsutveckling, Handelsbanken
och Patric Lindqvist, fondförvaltare, Handelsbanken Fonder.

KLIMATAVTRYCKET FRÅN DINA

4

placeringar kan vara lika stort som
hela din klimatpåverkan i övrigt.
Aktier, eller aktiefonder som köper
aktier i flera olika företag, är indirekt
en del av vårt klimatavtryck genom
den verksamhet som bolagen ägnar
sig åt.
Genom att välja placeringar i
företag som bidrar till en grön
omställning satsar du på tillväxt
som är bra för både miljön och plånboken. Trycket på företagen att
ställa om till miljövänliga metoder
är stort och investeringar inom
hållbar energi väntas till exempel
växa tre till fem gånger snabbare än
världsekonomin som helhet under
en lång tid framöver, enligt IEA.
Att klimatfrågan är ett akut
problem råder det ingen tvekan om.
Runt om i världen har vädrets makter
tydligt visat det under sommaren,
med rekordhetta, bränder och översvämningar. FN:s klimatpanels
rapport som presenterades i augusti
var bister läsning. Men budskapen
var ovanligt tydliga.
Det är otvetydigt att mänsklig
påverkan har värmt upp atmosfären,

havet och landområdena. Omfattande och snabba förändringar gör
att den globala medeltemperaturen
kommer fortsätta att öka åtminstone till mitten av 2000-talet i samtliga utsläppsscenarier som beaktats
i rapporten. En global uppvärmning
på 1,5°C kommer temporärt att
överskridas under 2000-talet. Och
mer permanent om inte kraftiga
utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser
görs de kommande årtiondena.
Det är tydliga budskap som
är lätta att tolka. Nu krävs handling. Det skapar unika drivkrafter,
och goda förutsättningar inför
klimatmötet COP26 i Glasgow i
november, där just hållbar energi
blir ett fokusområde.
VI SER FRAMFÖRALLT att det
kan komma beslut och handlingskraft inom tre områden i
närtid. Det första är inom
områden där det redan finns
teknologier, men där utvecklingen
behöver snabbas på. Det handlar
om utbyggnad av laddningsstationer för elbilar, biobränslen samt

Linda Haraké

Patric Lindqvist

Hållbar energi är ett
fokusområde på
FN:s klimatmöte
COP26 i november.
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FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE, NY TEKNOLOGI OCH INVESTERINGAR MÅSTE TILL
Utsläppsminskningar, Gigaton koldioxid.
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energieffektivitet i byggnader. Det andra
är finansiering av teknologier under
utveckling, inom exempelvis vätgas och
att fånga in och lagra koldioxid. Slutligen
ser vi möjligheter i regelförändringar,
förenklingar och förtydliganden kring
avgörande teknologier som vindkraft på
land och solceller för bostadshus.
Bättre ekonomiska förutsättningar
och ökad investeringsvilja ger också
tydliga drivkrafter för fonder med
renodlat fokus på hållbarhet. Vår fond
Hållbar Energi investerar i klimatlösningar genom företag inom förnybar
energi och energieffektivitet, de
områden som har störst möjlighet att
bidra till att förhindra en global
uppvärmning betydligt över 1,5°C.
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ETT SÄTT ATT vara med och öka takten
mot ett mer klimatneutralt samhälle är
att investera i kraftbolag som håller på att
ställa om sin energiproduktion från
fossila bränslen till förnybara, och att
arbeta aktivt med att skynda på den
processen. Det kan även innebära att
flytta kapital till de regioner som har
mest utsläpp. Hållbar Energi investerar
till exempel i Kina där problemen med
utsläpp är stora. Fonden är fossilfri, men
kan investera i omställningsbolag med
viss andel fossila bränslen, där bolagets
planerade utveckling av verksamheten
följer en tydlig, definierad plan och
investeringstakt med målsättningen att
minska sina koldioxidutsläpp i linje med
Parisavtalet.
Ett exempel är Kinas ledande vindkraftsbolag China Longyuan som har
en mycket begränsad exponering i
kolkraft, och uteslutande fokus på att
växa den hållbara verksamheten. De
äger två kolkraftverk sedan länge, men
efter en aktiv dialog med bolaget
kommer nu kolkraften att avyttras helt.
Hur kan man se om en fond är
hållbar? Det finns flera sätt. Ett kan vara
att se om företagen i fonden är med och
bidrar till lösningarna i omställningen.
Ett annat vanligt sätt är hur stora utsläpp
av koldioxid som fondens investeringar
orsakar, ett enkelt mått som tyvärr

VISSTE DU ATT!
andelsbanken har satt mål om
✔ Hnettonollutsläpp
av växthusgaser
senast år 2040.

illustration: Shutterstock

I FOKUS / Hållbara placeringar

andelsbanken Fonders första del✔ Hmål
är att halvera utsläppen i alla
våra fonder till 2030 och samtidigt

✔
✔
✔
✔
✔

dubblera investeringarna i klimatlösningar.
Majoriteten av våra fonder väljer
bort investeringar i fossila bränslen*
Vår aktiva ränteförvaltning är en
stor investerare i gröna, hållbara
och sociala obligationer. Vid förra
årsskiftet uppgick innehaven till 32
miljarder kronor.
Handelsbanken Fonder har som
första fondbolag förflyttat 127
miljarder i indexfonder till förvaltning med parislinjerade jämförelseindex.
Läs mer om hur vi arbetar med
hållbarhet i våra fonder på
handelsbankenfonder.se
Hur hållbar är din fond?
Testa vår modell på
handelsbanken.se/sdg-modellen

* Fonderna väljer bort bolag vars omsättning
till mer än fem procent härrör från fossila
bränslen. Principen att välja bort fossila
bränslen (olja, gas och kol) kan undantas
under en period, om ett bolag inom energisektorn uppfyller våra krav för att
kvalificeras som ett omställningsbolag.

ibland kan vara missvisade 1). Något att
vara uppmärksam på är att många mått
fokuserar på att minimera hållbarhetsriskerna. För att bidra till en hållbar
utveckling är det också viktigt att hitta
lösningar där problemen är som störst
och inte bara undvika dem. Vi lägger
fokus på att förstå och investera i
områden som gör skillnad, och stödja
där bolag ställer om från fossilt till
förnybart.
ALLA HANDELSBANKEN S FONDER tar
hänsyn till miljö och hållbarhet. Vi
investerar i bolag som bedöms kunna
öka långsiktigt aktieägarvärde på ett
hållbart sätt, och särskiljer oss genom
vårt fokus på att hitta och investera i
bolag som bidrar med lösningar på de
utmaningar som världen står inför. Som

vi ser det är hållbarhetsanalysen lika
viktig som den ekonomiska analysen,
eftersom den handlar om företagens
framtida intäkter. Vi för löpande en
dialog med bolagsledningarna om hur
de identifierar och hanterar sina hållbarhetsrisker, förbättringsområden och
möjligheter kopplat till hållbarhet.
När du jämför fonder kan du titta på
de märkningar som finns för att se hur de
arbetar med hållbarhet. Tre viktiga
märkningar är Svanen, EU:s hållbarhets
klassificering och fondens koldioxid
avtryck.
Intresset från placerare för hållbara
fonder har ökat det senaste året. Idag
beräknas 36 procent av alla fonder ta
hänsyn till hållbarhetskriterier i sin
investeringsanalys, enligt GSIA, men bara
en bråkdel, runt två procent, är lösningsorienterade fonder. Tänk om mer av
svenska folkets samlade pensionskapital
på omkring 7 000 miljarder kronor skulle
investeras i fonder med fokus på lösningsbolag. Det går att påverka.
DET FINN S MYCKET som talar för klimat
investeringar. Den politiska agendan
står fast, och tar förhoppningsvis
förnyad fart efter klimatmötet i höst. Vi
ser ett ökat fokus från företagen på
klimatet, med åtaganden om nettonollutsläpp i linje med Parisavtalet. Finansieringsviljan stiger och investeringstakten inom hållbara energilösningar
väntas öka mångfalt mer än den ekonomiska tillväxten i världen. Dessutom
väntas omställningen i sig generera en
mängd nya jobb och öka BNP globalt
med runt en halv procent per år. n

1) Dagens populära koldioxidmått tar endast
hänsyn till bolagets egna utsläpp, inte till vilka
utsläpp deras produkter genererar, vilket ger en
betydande skillnad om man är oljebolag eller
tillverkar solpaneler.
Källor: International Energy Agency (IEA), FNs
klimatpanel (IPCC), Global Sustainable Investment
Alliance (GSIA), Världsnaturfonden (WWF)
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. På
handelsbanken.se/fonder finner du informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad under
respektive fond i kurslistan.

USA / MAKRO

Är återhämtningen över?
Minskat stöd för president Joe Biden efter uttåget ur Afghanistan, snabb
spridning av deltavarianten av covid-19 och stigande inflation. Makroekonom
Johanna Högfeldt om hur det påverkar ekonomi och räntor i USA.
Kan vi räkna med politisk turbulens i
USA?

– Nej, inte enligt vår bedömning.
Men det minskade stödet för Biden
kommer extremt olägligt – mitt i
förhandlingarna om den sista delen av
reformpaketet, med infrastruktursatsningar och stora satsningar på
välfärden.
– Dessutom behöver administrationen försöka höja USA:s
Johanna Högfelt
skuldtak för att inte tvingas ställa in
betalningarna på statsskulden,
något som skulle kunna få allvarliga
konsekvenser. Budgetåret går ut 30
september så tidsfristen när USA måste
betala av sina skulder löper snart ut.
Historiskt sett är den enda gången man
inte höjt skuldtaket 2012/2013, så
beslutet borde vara enkelt. Men, allt
handlar om förhandling – att ge och ta.
Bidens minskade stöd i kongressen, där
demokraterna sen tidigare bara har en

liten marginal, gör det svårare att få
igenom reformerna vilket sannolikt
leder till ett mindre paket. Detta såg vi
senast när demokraterna i representanthuset i tisdags natt fick igenom tillfällig
finansiering av offentliga utgifter,
höjning av skuldtaket samt katastrofhjälp efter orkanen, men bara inom
partiet. Demokraterna kommer att
möta tufft motstånd i senaten som
förväntas att rösta om detta inom de
närmaste dagarna. Samtidigt har de
bråttom då utsikterna för demokraterna
vid nästa års mellanårsval nu ser ännu
sämre ut. Men pressen kan kanske leda
till en mer konstruktiv dialog och
snabbare process.
Hur stort problem är spridningen av
deltavarianten för den amerikanska
ekonomin?

– USA har halkat efter i vaccinationen och både smittspridning och

Foto: Shutterstock

Trots en ökad politisk
motvind för Biden efter
USA:s uttåg ur Afghanistan
förväntas inte en ökad
politisk turbulens i USA.

antalet inlagda på sjukhus ökade kraftigt
under juli och augusti. Framförallt i de
södra delstaterna där motståndet mot
vaccination är stort. Fritids- och besöks
näringen lider, vilket även var tydligt i
augustis arbetsmarknadsstatistik där
just den sektorn drabbades hårt. Men
flera privata och statliga arbetsgivare
försöker införa vaccinationskrav, vilket
borde förbättra läget. Dessutom har det
tillfälliga arbetslöshetsstödet nu löpt ut
så fler behöver gå tillbaka till jobbet.
Vad gör centralbanken?

– Det mesta pekar på att det snart
kommer besked om att den amerikanska
centralbanken minskar på sina tillgångsköp, om arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas väl. Och även om
antalet nyanställda i augusti var betydligt färre än väntat, så var siffrorna för
juni och juli betydligt bättre. Centralbankschef Powell har dock betonat att
eventuella beslut om räntehöjningar är
tydligt skilda från processen kring
nedtrappningen av tillgångsköpen vilka
främst agerade som krispolitik. Räntehöjningar är istället kopplade till de
penningpolitiska målen, som arbetsmarknad och inflation.
Är återhämtningen över i USA?

– Nej, både penning- och finans
politik är fortsatt mycket stöttande.
Dessutom är hushållens sparande, som
var extremt högt under pandemin när
den amerikanska staten skickade ut
checkar, fortfarande högre än före
pandemin. Det borde tala för en ökad
konsumtion framöver. Att arbetsmarknaden återhämtar sig bra stödjer också
konsumtionen. Även om det finns en
risk att vi får en liten försening i återhämtningen, främst under kvartal tre,
tror vi alltså inte att deltavarianten sätter
käppar i hjulen för den amerikanska
tillväxten, som redan i år borde klättra
över den tidigare tillväxttrenden. n
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AKTIEKOLLEN

Låt inte känslorna
Våra känslor står ofta i vägen för bättre vetande när det gäller våra
placeringar. Hur kan vi fatta mer planerade beslut utan att påverkas av
känslostormar i samband med dramatiska kursfall? Detta är frågor som
vetenskapen kring marknadspsykologi försöker svara på.
Text Peter Engstedt, placeringsstrateg, Handelsbanken

PSYKOLOGEN OCH Nobelpristagaren

Daniel Kahneman har bidragit mycket till
förståelsen av marknadens psykologi
genom sin forskning som handlar om att vi
människor både tänker intuitivt och
problemlösande, och när de olika tankesystemen krockar. Många snabba beslut tar en
genväg via den automatiska delen av
hjärnan, utanför medveten kontroll. De

intuitiva beslut som fattas på detta sätt
känns ofta rationella, och är i många fall
användbara då de hjälper oss att reagera
snabbt och utan stor ansträngning.
I vissa fall innebär dock dessa genvägar
att vi blir vilseledda och det är då de blir
mentala hinder. Faktum är att sådana
mänskliga instinkter kan vara direkt skadliga när det gäller våra placeringar. Det
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FLOCKBETEENDE
PROBLEMET. Vi människor vill gärna
göra som andra omkring oss, vilket sparar
tid och mental energi. Ett exempel är när
många i din närhet pratar om en placering
och du tänker att om den är så populär
borde den vara värd att köpa. Flocken har
som bekant inte alltid rätt, utan det kan bli
dyrt att hänga med i något som bara tycks
gå upp. Oavsett om det gäller tulpaner på
1600-talet, dotcom-aktier runt millennie
skiftet eller kanske bitcoin nu.

LÖSNINGEN. Snarare än att följa
flocken bör du fokusera på att lägga fast
en plan som är rätt för dig. Det vill säga
ett sparande som tar hänsyn till dina
individuella mål, ekonomiska situation,
placeringshorisont och som är diversifie
rat. Riskspridning betyder inte att du inte
kommer att förlora pengar, men genom
att äga en mix av placeringar kan du
minska risken. Det innebär att om vissa
investeringar faller i värde, kan andra stiga
och bidra till dina sparmål.

första steget i att hantera psykologiska
fällor är att vara medveten om dem. I detta
och nästa nummer av Fokus Placeringar
kommer vi gå igenom några vanliga psykologiska fällor och dess effekter på våra
placeringsbeslut, samt ge tips för att
undvika felbeslut kopplade till dina placeringar. I denna första del går vi igenom tre
känslomässiga mentala fällor och i nästa
nummer kommer vi fokusera på hur vår
hjärna hanterar (och borde hantera) all den
information som vi bombarderas med. n

ta över!
HYBRIS

PROBLEMET. De flesta människ
ors rädsla för förluster är en starkare
känsla än njutningen av en vinst. Det
bidrar till att vi vill undvika risken att förlo
ra pengar, även om det betyder att vi inte
når våra mål. Men om du har alla dina
pengar på bankkonto eller i räntefonder
med låg risk kommer dina placeringar inte
växa tillräckligt för att du ska nå långsiktiga
mål, som pensionssparande. Och att sälja
i rädsla vid stora kursfall låser in förluster
som gör det svårare att komma ikapp.
En annan effekt av förlustaversion är
att vi tenderar att behålla förlorare och
sälja vinnare. Så länge vi inte sålt en för
lustaktie eller -fond är förlusten abstrakt
och därmed uppleves den inte lika stor
som när förlusten bekräftas i konkreta
pengar. Det visar sig dock ofta att place
ringar som ökat i värde fortsätter att stiga,
och att en placering som börjat falla ofta
fortsätter ner. Om vi istället säljer en place
ring med svagare utsikter skulle pengarna
kunna placeras i en fond eller aktie som vi

tror mer på. Men då vi inte vill realisera en
nedgång håller vi kvar vid hoppet att en
dag få tillbaka våra satsade pengar.

LÖSNINGEN. Planering hjälper dig att
fokusera på långsiktiga, individuella mål
och tidshorisont, och inte på kortsiktig
oro. Om dina mål är många år bort,
kommer sannolikt en realiserad förlust i
närtid inte vara viktig. Undvik att tvingas
fatta beslut under extrem stress. Gå
igenom dina investeringar och fundera
igenom dina mål enligt ett fast, inte alltför
frekvent schema (ett par gånger per år
kan vara lagom) eller om dina mål eller
din situation förändras.
Behåll gärna dina vinnare. Eller som
Warren Buffets parhäst Charlie Munger
säger: ”Den första regeln om ränta-på-räntaeffekten är att inte avbryta den i onödan”.
Vad gäller förlustplaceringar kan du ställa
dig frågan ”om jag inte redan ägde place
ringen, skulle jag då köpa den nu?”. Om
svaret är nej, kanske det är bäst att sälja.

LÖSNINGEN. Vi har svårt att lära oss
av misstag, ofta för att vi inte inser att det
är misstag. Ett bra tips är att ha en enkel
investeringsdagbok där du anger skälen
till varför du gör placeringen. Av en sådan
kan du lära dig av dina misstag och få en
mer objektiv förklaring till varför det gick
som det gick. Dessutom kan du få en indi
kation om att du ska sälja placeringen när
de skäl du anfört inte längre är giltiga.

Källa: Brad Barber, Terrance Odean: The Behavior of Individual Investors.
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FÖRLUSTAVERSION

PROBLEMET. Har vi rätt av fel skäl,
tur, otur, eller fel av rätt anledning? Två
psykologiska fällor ställer till det för oss.
Dels intalar vi oss ofta att när vi vinner
är det skicklighet, men när vi förlorar är
det otur eller externa faktorer som har
spökat, dels skapar vi efterhandskon
struktioner när vi vet utfallet. Detta bidrar
även till att marknaden brukar ha ett kort
minne, ofta drivet av en ny generation
självsäkra investerare. Individuella place
rare med övertro på sig själva tenderar
att göra fler transaktioner och ha mindre
diversifierade placeringsportföljer än
genomsnittet, men tyvärr visar under
sökningar att de även har betydligt lägre
genomsnittlig avkastning över tid.

Intervju

Readlys vd Maria Hedengren:

”Det finns mycket
kvar att göra på
alla marknader ”
Även om Readly-aktien har gått ner rejält sedan börs
noteringen förra året, finns det all anledning att hålla
ögonen på bolaget. Trots snabb och stadig tillväxt har
bara ett fåtal av världens tidskriftsläsare upptäckt tjänsten,
och vd Maria Hedengren ser stor potential.
Text Ingrid Kindahl Foto Kristina Sahlén
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MAN SKULLE KUNNA beskriva
Readly som tidningarnas Spotify.
Läsaren får möjlighet att ta del av
innehållet i tidningar från 900 förlag
i 11 länder bara genom ett klick, och
det till en kostnad av någon hundralapp i månaden. Exempelvis kan
den som bara gillar motorcyklar
eller ridsport välja att bara läsa
artiklar som handlar om det – i
samtliga anslutna tidningar. Förutsatt att man kan språket förstås.
– Den här branschen omsätter
mycket mer än musikbranschen, det
är det som gör den så intressant. Vi
jobbar mycket med att utöka antalet
länder där vi har anslutna förlag.
Förra året lanserade vi två, Australien och Nya Zeeland, trots
pandemin. Men på kort sikt
kommer större delen av vår intäktstillväxt att komma från redan existerande marknader, säger Maria
Hedengren.
READLY ÄR ETT svenskt företag som
startades av entreprenören Joel

Wikell 2012. Han kom på idén
under en semester på Cypern, då
han satt vid poolkanten och önskade
att han hade obegränsad tillgång till tidskrifter digitalt. I dag
finns alltså Readly i 11 länder
och man har läsare i 50 länder.
Prenumerationsintäkterna
delas med tidningsförlagen,
som får mellan 60 och 70
procent. Kärnländerna är
Sverige, Storbritannien och
Tyskland – Europas största
marknad när det gäller magasin.
Men det här är bara början,
enligt Maria Hedengren.
– Även om Tyskland är stort, är
det än så länge bara en liten del av
befolkningen som är prenumeranter. Det finns mycket kvar att
göra på alla våra befintliga marknader, säger hon.
MEN SJÄLVKLART ÄR nya marknader också viktiga. När det gäller
tillväxt tänker Maria Hedengren i
språkområden. Exempelvis finns

MARIA HEDENGREN
Vd Readly
bakgrund: vd Readly sedan

2019. Handelshögskolan i
Göteborg.
karriär: 20 år inom it. Tidigare
CFO på iZettle och Netent.
familj: Bor i Stockholm. Två

tonårssöner.
fritid: Tränar på gym 4-5

gånger i veckan.

undervinjett / VINJETT

11

INTERVJU / Maria Hedengren

12

flera engelskspråkiga länder kvar att
exploatera: Kanada och Sydafrika är ett
par. Ett land där man planerar att gå in är
Spanien, vilket på sikt öppnar för hela
Syd- och Mellanamerika samt en stor
del av Nordamerika. Frankrike är en så
länge en vit fläck, men finns med på
listan för framtida satsningar.
INNEHÅLLET I READLY delas in i kategorier. Det kan vara mode och skönhet,
teknik, näringsliv, hälsa och livsstil.
Även här pågår ett produktutvecklingsarbete.
– I exempelvis Tyskland har vi ett
brett utbud av tekniktitlar och dagstidningar, men där skulle vi vilja lägga till
mer av livsstilsmaterial för kvinnor,
säger Maria Hedengren.
Av de 900 tidningsförlag som Readly
samarbetar med, är det flera som har
upptäckt möjligheten att bara finnas på
Readly och alltså hoppa över momentet
med tryck och fysisk distribution helt
och hållet. På sikt bedömer Maria

READLY
2020

2019

Omsättning, Mkr

352,6

264,7

EBIT, Mkr

-189,1

-142,5

Vinst per aktie, kr
Prenumeranter


-6,5

-5,9

369 764

278 555
Källa: Readly

Hedengren att det kommer att bli vanligare med sådant exklusivt material, men
hon tror inte ett ögonblick på det tryckta
magasinets snara död.
– Tryckta magasin som läses vid
speciella tillfällen kommer att finnas
kvar under lång tid, kanske med ännu
lyxigare papper. Det vi ser är att de som
prenumererar på en fysisk tidning gärna
läser andra, liknande magasin via
Readly. Men det digitala läsandet ökar,
och det ska det bli spännande att se vad
pandemin kommer att få för långsiktig
effekt på det.
Enligt vissa bedömare kommer
tidskriftsbranschen att omsätta totalt
omkring 60 miljarder dollar 2024, och
de digitala källorna väntas då utgöra 29
procent mot 25 i dag.
Förutom erbjudandet om en stor
mängd tidningar, har Readly också
utvecklat två kringtjänster som på sikt
har god potential. Den ena handlar om
att ta vara på de enorma mängder data
som läsarna genererar. Readly Insight,
som datatjänsten kallas, gör det möjligt
att analysera läsarnas beteende och låta
förlagen se hur olika artiklar, annonser
eller omslag presterar.
– Detta är ännu i sin linda, men
förlagen har visat ett långsiktigt intresse
för tjänsten och många är beredda att
betala oss för sådana analyser.
Den andra kringtjänsten, Readly

Ads, är ett verktyg för att lägga in extra
annonser i existerande publikationer,
bland annat baserat på vem som läser.
Alltså dynamiska annonser anpassade
efter läsarens preferenser.
– Det här finns ännu bara i Sverige,
men när tiden är mogen rullar vi ut
tjänsten i fler länder, säger Maria Hedengren.
En annan viktig framtidsfråga är strategiska samarbeten. Nuvarande partner
finns bland annat i resebranschen,
eftersom resenärer av tradition vill läsa
tidskrifter. Exempelvis erbjuds resenärerna på en tågsträcka i England att få
tillgång till Readly. Men samarbeten
finns även i många andra branscher, som
telekom, detaljhandeln och bank- och
finans. Exempel på nuvarande partner är
Telia, Lidl, Klarna och HM. Samarbetet
går ut på att partnerföretagen erbjuder
Readly i sina lojalitetsprogram.
– Fördelen för oss är att vi når ut med
vår tjänst i mycket stora kundgrupper.
Varumärkeskännedomen höjs och vi får
en direkt kanal till nya prenumeranter.
Som marknadsföring är det mycket
kostnadseffektivt jämfört med att exempelvis betala för klick i sociala medier.
Kunderna erbjuds Readly till rabatterat
eller gratis under ett antal månader, och
efter det blir många kvar.
Konkurrensen då, hur ser den ut?

– Den finns, konstaterar Maria
Hedengren. För några år sedan lanserade exempelvis självaste Apple en
liknande tjänst i USA, Storbritannien
och Australien. Men om något har
konkurrensen gynnat Readly, i alla fall
hittills, menar hon.
– Detta är en tjänst som ännu inte är
känd för alla. När nya aktörer kommer
in, ökar kännedomen om produkten, så
har det blivit när andra tjänster av den
här typen har lanserats. När fler aktörer
kommer in på en marknad hjälps man åt
att öka intresset. Vi har fortsatt att växa
bra på de marknader där Apple finns. n
Denna artikel är skriven av en journalist
och helt fristående från Handelsbankens
analys av bolagets aktie.
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Hur mycket kan
börsen leverera?
Aktiemarknaderna har fortsatt att stiga. Det är trevligt för alla som äger aktier.
Och även om vi är fortsatt positiva till börsen på kort sikt, är medaljens baksida
att man tyvärr får räkna med betydligt lägre avkastning på längre sikt.
Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

Och då menar vi inte vad som händer i
nästa konjunkturvändning utan 10-20
år framåt i tiden, det perspektiv som är
viktigt för pensionssparande och andra
långsiktiga placeringar.
BÅDE VIN STER OCH värderingar
utvecklas i cykler. Vinsterna följer i stor
utsträckning konjunkturen. Därför föll
de kraftigt i början av förra året men har
sedan dess nått nya rekordhöga nivåer.
Värderingen beror i stor utsträckning på
hur osäkra vinsterna upplevs vara, hur
höga räntorna är och hur lätt det är att
låna pengar. Eftersom osäkerheten i
ekonomin upplevs vara låg, räntorna är
rekordlåga och det är lätt att få krediter
värderas vinsterna högt.
Just nu är alltså både vinsterna och

värderingarna höga samtidigt. Det
innebär tyvärr att den förväntade avkastningen på aktier är betydligt lägre än den
avkastning vi sett de senaste 40 åren.
Och att den som börjar spara nu måste
spara betydligt mer.
Frågan är bara – hur mycket måste
man sänka förväntningarna? Vad ska
man tro om vinsterna framöver? Den
framtida värderingen? Räntorna?
Osäkerheten? Tar man en sak i taget blir
det snart ohanterligt. Vi använder därför
en enkel modell där vi antar att vinsterna
de senaste tio åren (och deras historiska
tillväxttakt) ger en bra fingervisning
även om framtida vinster. Vi antar också
att värderingen ”normaliseras” till sitt
historiska genomsnitt, inte fullt ut men
till hälften, de kommande tio åren. Detta

HÖGRE STARTVÄRDERING GER LÄGRE AVKASTNING
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AVKASTNING PER ÅR (PROCENT)

NU NÄR VI börjar närma oss slutet på
september kan vi konstatera att även
2021 verkar bli ett mycket bra år på
aktiemarknaden. Sedan den globala
finanskrisen har börsen bara gett negativ
avkastning två år, 2011 och 2018, och
inte ens då gick börsen ner särskilt
mycket. Sedan den bottnade hösten
2008 har börsen gett en avkastning på
cirka 750 procent. Det var det nog inte
många som trodde då.
Tar man ett ännu längre perspektiv är
aktiemarknadens avkastning ännu mer
fantastisk. En krona placerad på Stockholmsbörsen 1980 är idag värd hela 425
kronor. Det motsvarar en avkastning på
16 procent per år eller en fördubbling
vart femte år. Andra tillgångar som fastigheter och obligationer har också gett
en god avkastning, om än betydligt lägre
än aktiemarknaden.
Vilken avkastning kan man då räkna
med framöver? Ett vanligt (men kanske
inte så vetenskapligt) sätt att göra prognoser är att helt enkelt dra ut trendlinjen.
Om det gått upp, förutspår man fortsatt
uppgång och tvärtom. Sådana prognoser fungerar ofta förvånansvärt bra på
kort sikt. De senaste åren har börsen
snabbt skakat av sig vartenda orosmoln
och fortsatt uppåt som om ingenting
hänt. Faktum är att det senaste året har
vi knappt haft några nedgångar över
huvud taget.
Men att känna efter vartåt det blåser
ger inga bra prognoser på längre sikt.

Diagrammet visar vilken avkastning
man fått per år under en 10-årsperiod
om man placerat på Stockholmsbörsen vid olika värdering (P/E-tal),
med start 1995.
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Källa: Handelsbanken, Macrobond
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Bolaget
som
skapar oro
på börsen
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”En krona placerad
på Stockholmsbörsen 1980
är idag värd hela
425 kronor.”
eftersom värderingen
historiskt brukar pendla i
mycket långsamma cykler.
MED VÅR METOD blir den förväntade

avkastningen på svenska aktier drygt
sex procent per år de kommande tio
åren, alltså mindre än hälften av de
senaste 40 årens 16 procent. Det är
också betydligt lägre än de dryga tio
procent som svenska sparare förväntar
sig, enligt en färsk studie från den brittiska kapitalförvaltaren Schroders.
Amerikanska aktier har en ännu
lägre förväntad avkastning, på drygt
fyra procent per år. Aktier i tillväxtmarknader däremot har en förväntad
avkastning på uppemot nio procent.
Kommer vår prognos att stämma
exakt? Självklart inte. Mycket kan hända
de kommande tio åren. Det kan bli
betydligt bättre, men det kan också bli
mycket sämre. Aktiemarknaden överdriver ofta rörelsen i båda riktningarna.
Ibland är den övervärderad, ibland är
den undervärderad. Den är sällan
normalt värderad någon längre tid.
Men den som sparar långsiktigt
behöver ändå ett riktmärke. Utan ett

sådant går det inte att veta
hur mycket man behöver
spara till pensionen, eller hur
mycket man kan ta av sitt kapital utan att
det riskerar urholkas.
OM VÅR LÅNGSIKTIGA prognos för
aktiemarknaden verkar deprimerande
är det ingenting mot räntemarknaden.
Att göra prognoser på ränteplaceringar
är betydligt enklare än för aktier. Den
ränta du ser när du köper är den ränta du
får tills obligationen löper ut, minus
avdrag för eventuella kreditförluster.
Räntan på stats- och bostadsobligationer är i dag i genomsnitt 0,25 procent.
Räntan på företagsobligationer med god
kvalitet är bara marginellt högre. Köper
man obligationer med sämre kvalitet är
räntan högre, men risken att inte få tillbaka pengarna är betydligt större.
För långsiktigt sparande är aktier
därför det minst dåliga alternativet. I
synnerhet som inflationen riskerar att
gröpa ur värdet på ränteplaceringar.
Men det gäller att ha rimliga förväntningar på avkastningen, och vara beredd
på de svängningar som säkerligen
kommer. n

Hongkongbörsen har haft ett
tufft år och ökad marknadsoro
sedan i somras. Det senaste, och
kanske största, orosmomentet är
de tilltagande problemen för den
djupt skuldsatta fastighetsjätten
Evergrande. Vår makroekonom
Erik Meyersson och fondförval
tare Mikael Sens kommenterar.
Evergrande har vuxit snabbt, dragit
på sig enorma skulder och är nu i
knipa. Hur allvarligt är det?
MIKAEL: Det är naturligtvis bekymmersamt. Inte bara aktie- och obligationsägare förlorar pengar. Evergrande har
leverantörsskulder på motsvarande
cirka 1 300 miljarder kronor och
bostadsköpare som ännu väntar på att
deras redan betalda lägenheter ska byggas klart.
Skulderna i bolaget
uppgår till 2 600
miljarder kronor, vilket
motsvarar runt sex
Mikael Sens
procent av hela den
k inesiska fastighets
sektorns skuld.

Finns det risk för spridningseffekter?
ERIK: Vi bedömer att de
kinesiska myndigheterna
kan hantera en omstrukturering av Evergrande, utan betydande
konsekvenser för det finansiella
systemet. En svagare fastighetssektor
kan ändå få stor effekt på Kinas
ekonomi och tillväxt framöver. Vissa

Erik Meyersson
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Finns oro för en fastighetskrasch på
Hongkongbörsen?

spridningseffekter kan inte undvikas,
men nyligen gjorda stresstester på
bankerna visar på god stabilitet även
om ekonomin försvagas.
När blåser oron på
finansmarknaderna över?
ERIK: Risken för en bredare finansiell
kris är relativt begränsad i nuläget.

Dock bör man hålla noggrann koll på
bostadspriserna – en större prisnedgång skulle kunna slå hårt mot redan
utsatta och skuldtyngda hushåll, och få
politiska konsekvenser. En viss oro kan
finnas kvar på finansmarknaden så
länge det råder osäkerhet kring hur
myndigheterna ska hantera en eventuell omstrukturering av Evergrande.

Fondtips
Två av fondtipsen, Europa Småbolag
respektive Sverige Tema, har utvecklats
väl med uppgångar runt 20 procent i år.
Till våra fondtips väljer vi just nu
fonder som bör gynnas av de snabba
förändringarna i ekonomin, samtidigt
som de bedöms ha stor långsiktig
potential.
Fondtipsen är valda ur
Våra
Handelsbankens fondsorplaceringstips
timent. Urvalet baseras
är tänkta som ett
på Handelsbankens markkomplement till en
nadssyn och tidshorisonbasportfölj med god
riskspridning.
ten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats
Nyman, placeringsstrateg,
Handelsbanken.

MIKAEL: De flesta kinesiska fastighetsbolag har gått svagt på börsen, efter allt
tydligare tecken på att de regleringar
som myndigheterna tidigare infört för
att kyla av marknaden börjar bita.
Finansieringskostnaden för en del
bolag har också skjutit i höjden de
senaste dagarna efter rädsla för att fler
bolag kan hamna i en liknande situation som Evergrande. Men många fastighetsbolag är välskötta och ytterst få
av de stora bolagen har en skuldsättning som kommer i närheten av Evergrandes. Det kan bli skakigt på börsen i
några veckor till, men sedan bör
osäkerheten om myndigheternas
agerande minska, och kurserna på
fastighetsaktier stabiliseras.

Hur agerar ni i fonderna?
MIKAEL: Vi har inga innehav i Evergrande. Däremot kan bolagets
bekymmer få effekter för andra bolag.
Vi har till exempel minskat innehaven i
några försäkringsbolag för att minska
risken att fonden ska drabbas av spridningseffekter. n

Det tredje fondtipset, Tillväxtmarknad
Tema, har däremot utvecklats fortsatt
svagt på grund av en våg av nya
regleringar och oro på fastighetsmarkna
den i Kina. Dessutom är spridningen av
covid-19 fortsatt stor i många tillväxtländer.
Vi ersätter därför Tillväxtmarknad Tema

AMERIKA TEMA

NY !

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

Viktig information

med Amerika Tema. Den amerikanska
ekonomin växer starkt samtidigt som
inflationen verkar vara på tillbakagång.
Den starka vinsttillväxten gör att värde
ringen ser lite lägre ut, vilket tillsammans
med utsikterna till låga räntor gynnar
aktiemarknaden.

EUROPA SMÅBOLAG

SVERIGE TEMA

● Fortsatt goda utsikter för
återhämtning på Europas
aktiemarknader

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

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

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar
som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta kapitalet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser och faktablad hittar du
under respektive fond i fondkurslistan på handelsbanken.se/fonder
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Fyra frågor till …
ASTRID SAMUELSSON, FÖRVALTARE, HANDELSBANKEN FONDER

Kursuppgångar för hälsovårdsjättar
Hälsovårdsaktier brukar betraktas
som stabila och ibland lite tråkiga.
Men i sommar har vissa aktier
rusat rejält på börsen och fonden
Hälsovård Tema har stigit
med elva procent sedan den 1 juni.
Fondens förvaltare Astrid
Samuelsson berättar mer.
Hur har utvecklingen sett ut?

– Hälsovårdsbolagen har under första
halvåret halkat efter när placerare valt
aktier som kan gynnas när
samhällen öppnas upp. Men
under sommaren har sektorn
tagit ny fart, och kursrörelserna har i många fall varit
kraftiga. Aktier i större bolag
som Eli Lilly, Novo Nordisk,
Abbott och Thermo Fisher har
gått starkt, medan små bolag inom
bland annat bioteknik har haft det fortsatt
trögt.
Vad ligger bakom?

– Det finns en rad förklaringar. Flera
bolag ser stigande efterfrågan när sjuk-

vården öppnar upp, och i rapporterna för
andra kvartalet kan vi notera att till
exempel läkemedelsförskrivningar ökat,
efterfrågan på hjärtklaffar och
tandimplantat likaså. Straumann, som
tillverkar tandimplantat, ökade till
exempel försäljningen med över 100
procent under årets andra kvartal. En
annan förklaring är starka rapporter från
bolag med strukturell tillväxt, som exempelvis digitalisering, utveckling av nya
blodsockermätare och ökad omsorg om
våra husdjurs hälsa.
– Det finns även specifika
händelser som påverkat
enskilda bolag. I juni överraskade amerikanska FDA med
att godkänna den första
bromsmedicinen mot Alzheimers sjukdom som utvecklats
av Biogen. Det har även gynnat
Roche, Eli Lilly, BioArtic och andra
bolag verksamma inom området. Aktiekursen i Novo Nordisk var upp som mest
40 procent under sommaren. Efterfrågan
på deras nya fetmaläkemedel har slagit alla
förväntningar och försäljningsvolymerna
har direkt tagit ordentlig fart.

Hur tänker du i fonden inför hösten?

– Fonden har innehav i flera av de bolag
som gått starkt på börsen. Även om de har
många spännande produkter kan man inte
räkna med fortsatt lika stark utveckling i
de större hälsovårdsbolagens aktier.
Fördelen med en fond är att det finns en
möjlighet att sprida riskerna och just nu
tittar jag lite mer på några mindre bolag
med stor potential, men med en mer
attraktiv värdering.
Finns det något som oroar?

– Den fortsatta spridningen av covid19. Det finns flera bolag som gynnas,
exempelvis vaccintillverkare och bolag
som tillverkar tester, men det finns också
orosmoln med den snabba spridningen av
deltavarianten och hur det kan påverka
återhämtningen inom sjukvården. Den
senaste tiden har dock smittspridningen
mattats av, så förhoppningsvis kan återhämtningen fortsätta. n
☛ L äs mer om Hälsovård Tema i Fokus Placeringar nr 4
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.
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