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Med en fördjupad analys kan Handelsbankens modell identifiera de bolag som levererar 
produkter och lösningar för en hållbar utveckling och samtidigt nå en god avkastning.

Vilka företag främjar  
en hållbar utveckling?



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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Å
r 2020 blev ett år då intresset för aktier och 
fonder var stort. Det svenska nysparandet i 
fonder uppgick till hela 76 miljarder kronor, 
trots de massiva uttag som skedde under 

våren. Tillsammans med värdeökningar innebar det 
att den samlade fondförmögenheten i Sverige vid 
årsskiftet uppgick till rekordhöga 5 455 miljarder 
kronor. 

Ur ett sparperspektiv finns det mycket att reflektera 
över det år som gått. En lärdom är att det är av stor bety-
delse att vara långsiktig i sitt sparande och inte drabbas 
av panik när det är oroligt på de finansiella markna-
derna. En annan är att det under ett år kan bli mycket 
stora skillnader i avkastning mellan olika placeringar, 
även inom samma tillgångsslag. Det är dock ingenting 
som var unikt för 2020. Så ser det faktiskt ofta ut vilket 

vår placeringsstrateg Mats Nyman illustrerar i en arti-
kel på sidorna 18-19. Det kan vara lockande att försöka 
hitta de absolut bästa placeringarna från år till år men 
det är i praktiken svårt. Diversifiering, att sprida ris-
kerna genom att fördela kapitalet på flera olika place-
ringsalternativ, är som vanligt en svårslagen metod.

H
ittills i år är det aktier i tillväxtländer som är 
den klarast lysande stjärnan på kapitalmark-
naderna med uppgångar i storleksordningen 
på hela 12-15 procent. Kan uppgången fort-

sätta och hur ska man se på riskerna? Fondförvaltarna 
Lisa Synning och Mikael Sens, två av våra experter på 
tillväxtmarknadsaktier, berättar på sidan 17 bland 
annat om hur de ser på dessa frågor.

Trevlig läsning!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Rivstart på det nya året
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Aktuellt

HAN D E L S BAN KE N S ekonomer räknar med en 
dämpad tillväxt under det fjärde kvartalet i 
fjol och det första kvartalet i år, både globalt 
och i Sverige.

– Men vi kan nu se ljuset i tunneln, tack 
vare effektiva vaccin. Lättade restriktioner 
och fortsatta ekonomiska stimulanser är 
avgörande för att hushållen ska kunna 
 konsumera och återhämtningen bli verklig-
het, säger chefsekonom Christina Nyman.

H O N M E NAR AT T de ekonomiska utsikterna, 
både i Sverige och internationellt, har förbätt-
rats jämfört med i höstas och förutser en rela-
tivt stark återhämtning.  

– Vaccinering i kombination med mins-
kad smittspridning under våren bedöms ge 
en rekyl i den ekonomiska aktiviteten från det 
andra eller tredje kvartalet i år. Utsikterna 
främjas också av att det nu finns ett brexitavtal 
och en mer expansiv finanspolitik i USA 
under Joe Bidens administration, säger 
Christina Nyman.

Dessutom har hushållen i Sverige haft ett 
rekordhögt sparande under pandemin och 
när restriktionerna väl lättar kan konsumtio-
nen öka snabbt.

– Vi räknar med att en del av sparandet 

används till den uppdämda efterfrågan som 
sannolikt finns när det gäller exempelvis 
restaurangbesök, resor, upplevelser, kläder 
och skor, säger Christina Nyman.

I SVE R I G E B I D R AR flera av regeringens kris-
stöd till att dämpa uppgången i arbetslöshet 
och konkurser. Och så småningom räknar 
Handelsbanken även med att företagen 
 börjar investera i nya maskiner och byggna-
der, vilket i sin tur kräver nyanställningar – 
som ger stöd till arbetsmarknaden.

– Men det är viktigt att ekonomiskpoli-
tiska stimulanser inte fasas ut för tidigt, var-
nar Christina Nyman.

Även Riksbankens åtgärder har begränsat 
pandemins ekonomiska effekter och mins-
kat risken för en finanskris. En mer expansiv 
penningpolitik väntas också stödja åter-
hämtningen. 

– Riksbanken tvekar, men vi bedömer att 
den avstår från minusränta, säger Christina 
Nyman, och det lär dröja innan räntan höjs 
igen. n

Den ekonomiska aktiviteten bör, tack 
vare effektiva vaccin, återhämta sig 
ganska snabbt under sommaren och 
hösten, skriver Handelsbanken i en färsk 
konjunkturrapport.
Text Åsa Persson

☛ Christina Nyman och Claes Måhlén diskuterar
utsikterna för Sverige och världsekonomin:
www.handelsbanken.se/konjunkturprognos

NY KONJUNKTURPROGNOS

Konsumtionen 
 tillfälligt på fall, 
 industrin står pall
Svensk ekonomi står mitt i en 
andra pandemivåg och 
återhämtningen tar paus.
Men medan konsumtionen 
åter är på fall, så står industrin 
pall tack vare stryktålig 
exportefterfrågan. Vi räknar 
med en snabb uppryckning 
när restriktionerna väl lättar 
och hushållen återgår till att 
konsumera en mer normal 
andel av sina inkomster.

BNP-prognoser
(BNP-tillväxt i procent)

 Källa: Handelsbanken

Hoppet återvänder
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 2020 2021 2022
Sverige -2,9 2,8 4,1
Euroområdet -7,2 4,0 4,3
USA -3,6 4,1 3,6
Kina 2,4 8,2 5,3

☛ Läs rapporten:  
www.handelsbanken.se/ 
konjunkturprognos

20 januari 2021 
Hoppet återvänder 

- Allt är inte dystert, vaccinering lyfter konsumtionen

- Inflationen envist under målen, trots centralbankers ansträngningar

- Zombieföretag inget hot

https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/konjunkturprognos
https://www.handelsbanken.se/tron/public/info/contents/v1/document/32-99686?targetGroups=OFFICE
https://www.handelsbanken.se/tron/public/info/contents/v1/document/32-99686?targetGroups=OFFICE


VINJETT / undervinjett

HAN D E L S BAN KE N HAR UT VEC KL AT 

en analysmodell som mäter olika 
investeringars bidrag till en hållbar 
utveckling. Modellen är en del i att 
fördjupa analysen och förstå de 
bolag man investerar i bättre, men 
också ett sätt att identifiera de bolag 
som kan leverera lösningar som 
stödjer en hållbar utveckling och 
samtidigt når en god avkastning. 

Analysmodellen är ett viktigt 
verktyg för att fondbolagets förval-
tare ska se hur bolagen i varje 
enskild fond bidrar. Men nu finns 
även en översiktlig version av 
 analysen för Handelsbankens  
aktivt förvaltade aktiefonder på 
handelsbanken.se, där du kan se hur 
bolagen i varje fond bidrar till FN:s 
globala hållbarhetsmål. 

Det finns redan flera olika hållbar-
hetsmått för fonder. Räcker inte det?

– Populära mått som Mornings-
tars hållbarhetsglober och mått på 
koldioxidutsläpp fokuserar på att 
kunna jämföra fonder utifrån håll-
barhetsrisker, att minimera den 
negativa påverkan på samhälle och 
miljö. Det är viktiga aspekter av en 
fonds hållbarhetsprofil, men vi har 
velat fånga upp och mäta den positiva 
påverkan bolagen i våra fonder har, 
vad de bidrar med som gör sam-
hället och klimatet bättre. 

I fokus

Hur menar du?
– Hållbarhetsarbete har hittills 

ofta varit förknippat med hur företa-
gen arbetar, som hur mycket koldi-
oxid de släpper ut och hur de 
behandlar anställda. Det är givetvis 
viktiga aspekter, men för att förstå 
hur ett bolag bidrar till en hållbar 
utveckling måste vi också förstå kär-
nan i bolagets verksamhet, vad de 
gör. Därför har vi i modellen 
fokuserat på att förstå den 
positiva påverkan från deras 
produkter och tjänster. 

Kan du ge något exempel?
– Oljebolaget Equinor (tidi-

gare  Statoil) får ofta bra betyg i 
externa hållbarhetsbedömningar, 
eftersom de varit bäst inom sin sek-
tor. Vindkraftbolaget Vestas Wind 
får däremot ett sämre betyg. Anled-
ningen är att den positiva aspekten 
av att deras produkter producerar 
förnybar energi inte fångats upp i 
den typen av betyg. Det senaste året 
har vi sett en rörelse mot att titta mer 
på de hållbarhetsrisker bolagen 
faktiskt har, istället för att det kan 
räcka att vara bäst i sektorn, vilket 
gjort att även de oljebolag som han-
terar hållbarhetsrisker bäst får 
sämre betyg. Men vi saknar fortfa-
rande den positiva aspekten hos 
bolag som Vestas.  

Hållbarhet möter 
digitalisering 
FONDER Digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå FN:s 
Globala mål för hållbar utveckling, säger Simon Park, 
hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken kapitalförvaltning. 
Nu kan du se hur bolagen i din fond bidrar.
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SÅ LÄSER DU ANALYSEN
Den blå ringen visar hur stor del av 
omsättningen från bolagen i fonden 
som kommer från lösningar som bidrar 
till Globala målen för hållbar utveckling. 
Den röda ringen visar motsvarande 
siffra för marknaden som helhet. Efter-
som vi vill förflytta hela vårt fondutbud i 
en mer hållbar riktning så är ett mål att 
ligga högre än marknaden som helhet.
Under respektive delmål till höger går 
det att läsa mer om delmålet och hur vi 
tänker kring investeringar i bolag med 
produkter och tjänster som är del av 
 lösningen för att uppfylla det aktuella 
målet.

☛ Se hur hållbart din fond investerar: 
www.handelsbanken.se/sdg-modellen

Historisk avkastning är ingen garanti för 
framtida avkastning. De pengar som place-
ras i fonder kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att du får till-
baka hela det insatta beloppet. Fullstän-
diga informationsbroschyrer med 
fondbestämmelser, faktablad och aktuell 
kursutveckling finns på handelsbanken.se 
under respektive fond. 

FN-skrapan i New 
York med FN:s 
 Globala mål för 
 hållbar utveckling 
på fasaden.

http://www.handelsbanken.se/sdg-modellen
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I FOKUS / Hållbara Fonder

Modellen är utvecklad i samarbete 
med en forskare på Handelshög-
skolan. Berätta mer.

– Innan vi utvecklade analysmodel-
len innebar arbetet i praktiken att jag och 
några kollegor läste bolags årsredovis-
ningar utan och innan hela dagarna. 
Men vi behövde hitta ett mer effektivt 
sätt och kontaktade en forskare som 
specialiserat sig på textanalys kopplat till 
finansbranschen. Med hjälp av hans 
kunskaper om textklustring och maski-
nell textförståelse, och vår erfarenhet 
från manuella genomgångar av över 
1000 årsredovisningar, så kunde vi 
utveckla en automatiserad lösning. 

Hur fungerar det?
– Analysen görs på bolagsnivå. Model-

len läser in och analyserar texter från 
bolagsrapporter och årsredovisningar 
som komplement till finansiella data. Den 
identifierar och klassificerar vilka av bola-
gets produkter och tjänster som bidrar till 
Globala målen, och hur stora delar av 
omsättningen som härleds från dem. På 
så sätt har vi kunnat behålla mycket av 
den kvalitativa analysen och samtidigt 
skala upp antalet bolag som analyseras.

Hur vet modellen vad som bidrar till 
hållbarhetsmålen?

– Det är där vår erfarenhet och kun-
skap kommer in. Styrkan i de maskin-

inlärningsmodeller vi använder är att 
identifiera liknande typer av produkter 
och tjänster, och bygga kluster (grupper 
med liknande innehåll) av dessa. Sedan 
behöver vi lära modellen vilka av dessa 
kluster som bidrar till de olika Globala 
målen. Vi kan ta halvledare som exem-
pel, där det finns en uppsjö av olika 
namn och benämningar på liknande 
typer av produkter. Istället för att gå 
igenom varje enskild produkt har vi lärt 
modellen att ett kluster med de halvle-
dare som ligger längst fram i utveck-
lingen bidrar till delmål 7.3 Fördubbla 
ökningen av energieffektivitet, genom att 
göra energikrävande utrustning mer 
energieffektiv. 

Varför utgå från de Globala målen för 
hållbar utveckling?

– Man kan säga att det är ramverket 
för hur världens ledare kommit överens 
om prioriteringar och satsningar för att 
nå ett mer hållbart samhället i sociala 
och miljö/klimatfrågor fram till 2030. 
Det är vår utgångspunkt eftersom det 
ger en stor möjlighet att hitta bra investe-
ringsidéer och identifiera de bolag som 
vi ser kan bidra till omställningen.

Har ni stött på några utmaningar?
– Även om vi har en modell som kan 

mäta bidragen till Globala målen så är 
området komplext. Exempelvis finns 

det målkonflikter mellan olika hållbar-
hetsmål. Utbyggnaden av telenätet i 
Afrika är ett viktigt infrastrukturprojekt 
för den ekonomiska utvecklingen i dessa 
länder, som kan bidra positivt till delmål 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och 
inkluderande infrastrukturer. Men de mas-
ter som sätts upp är inte alltid de mest 
energieffektiva och resulterar i ökade 
koldioxidutsläpp vilket går emot delmål 
7.3. Så det finns många hållbarhetsutma-
ningar kvar i de bolag vi investerar i. Och 
det är viktigt att vi fortsätter arbetet med  
att minimera negativ påverkan, genom 
till exempel att föra en bra dialog med 
bolagsledningarna.

Vad är fördelarna med analys-
modellen?

– Framförallt att vi har kunnat 
behålla mycket av den kvalitativa analy-
sen och samtidigt skala upp antalet 
bolag som analyseras. Men under arbe-
tets gång har vi blivit allt mer övertygade 
om att resultatet kan ge ett mervärde 
även för fondandelsägarna när de vill 
jämföra fonder. Det är därför vi vill göra 
den tillgänglig som ett komplement till 
andra hållbarhetsmått.

Vad är nästa steg?
– Det är att kunna erbjuda samma 

analys på alla våra fonder. Det har 
blivit allt viktigare att mäta och tala 
om vad man gör, det vill säga mätbar-
het och transparens har gått från att 
vara något frivilligt till något som 
marknaden och så småningom även 
myndigheter förväntar sig. I framtiden 
kommer vi att behöva ha ett mer data-
drivet förhållningssätt i mycket av det 
vi gör och modellen kommer att vida-
reutvecklas.

Några avslutande kommentarer?
– I den bästa av världar skulle vi 

vilja mäta den konkreta skillnaden 
som varje bolag gör i samhället och för 
vår planet. Men av flera skäl är det 
svårt att göra idag. Vi ser det som en 
ständig utveckling och förbättrings-
arbete. n
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INVESTERINGAR I LÖSNINGAR FÖR DE GLOBALA MÅLEN Procent av försäljning, 2020-06-30

Målet är att Handelsbankens fonder 
ska ligga högre än marknaden som 
helhet. Förhoppningsvis kommer de 
hållbarhetstrender vi ser i samhället i 
stort leda till att även index kommer 
att visa högre staplar över tid.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkast-
ning. 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 informationsbroschyrer 
med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveck-
ling finns på handelsbanken.se under respektive fond.
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Hållbarhet /  MAKRO

E N E RG I S E KTO R N STÅR FÖ R mer än 70 
procent av de totala utsläppen av växt-
husgaser, enligt OurWorldinData.org. 

Den ekonomiska konjunkturned-
gången under 2020 ledde till att 

energiförbrukningen minskade 
med omkring 5 procent, enligt 
IEA World Energy Outlook 

2020. Och det är förbrukningen 
av energi framställd av fossila 
bränslen som har minskat, medan 

förbrukningen av förnybar energi istäl-
let har ökat.

Men för att uppnå målen i Parisavtalet 
behöver världens länder öka takten i över-
gången från fossila bränslen till energipro-
duktion som ger lägre koldioxidutsläpp.

Att uppnå ett nollnettoutsläpp av 
växthusgaser, vilket många länder satt 
upp som mål, är en enorm utmaning 
och kräver en omfattande minskning av 
användningen av fossila bränslen i gene-
rering av elektricitet, kraftproduktion 
och transport.

Klimatrelaterade mål är inget nytt, 
men investerarnas intresse för energitill-
gångar med låga utsläpp tycks ha tilltagit 

Denna utveckling har varit en drivkraft 
bakom en förändring på de finansiella 
marknaderna eftersom lönsamheten för 
förnybar energi inte längre är helt base-
rad på subventioner.

NÄR ALLMÄN H ETE N , P O LITI KE R och 
investerare tycks göra enad sak för att 
stötta utfasningen av koldioxid i ekono-
min ter sig den gröna trenden på de 
finansiella marknaderna ganska stabil. 
Om framtiden för energiproduktion 
enbart handlar om förnybar energi är 
det tydligt att det kommer att krävas 
betydligt större investeringar. 

Det är uppenbart att det finns kostna-
der kopplat till att bygga om infrastruk-
turen för vår energiproduktion. Men 
även om det offentliga stödet för klimat-
politik är högt verkar viljan att betala för 
minskade utsläpp av växthusgaser vara 
ganska låg. 

De kortsiktiga svängningar i produk-
tionen som finns hos de flesta förnybara 
energikällor gör att andra energikällor 
måste tillhandahålla uppbackning när 
solen inte skiner eller när vinden inte 
blåser. Det finns därför en risk för ökade 
energikostnader när andelen förnybara 
energikällor ökar, vilket i sin tur skulle 
kunna minska allmänhetens stöd för 
klimatpolitiken. Men det mesta talar för 
en fortsatt grön omställning . n 

under pandemin. På aktiemarknaden 
har traditionella olje- och gasproducen-
ter fått sig en törn samtidigt som aktie-
kurserna för företag inom förnybar 
energi har stigit kraftigt.

Investerare både i aktier och obliga-
tioner lägger ökad vikt vid klimatrelate-
rade risker i sina investeringsbeslut. Det 
omfattar anseenderisker, liksom rent 
finansiella risker kopplade till en större 
osäkerhet kring framtida priser på fossila 
bränslen och risken för icke återvin-
ningsbara eller rent av obsoleta till-
gångar givet det regleringsmässiga 
trycket för att uppnå en koldioxidfri 
energiproduktion.

D E N G RÖ NA TR E N D E N på de finansiella 
marknaderna drivs enligt vår uppfatt-
ning av tre övergripande krafter som 
förstärker varandra; statliga regleringar, 
tekniska innovationer och folkligt stöd. 

Under förra decenniet föll kostnaden 
för produktion av både vind  och solen-
ergi kraftigt. På vissa ställen är kostna-
den per MWh nu lägre än för konkurre-
rande energislag från fossila bränslen. 

Den gröna omställningen 
 överlever pandemin
Allt oftare hör vi löften från ett land eller ett större företag om att bli koldioxid-
neutralt inom några decennier. När allmänhet, politiker och investerare gör 
enad sak ter sig den gröna trenden ganska stabil.   
Text Halfdan Grangård, makroekonom, Handelsbanken

Halfdan Grangård
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MAKRO / USA

D E N AM E R I K AN S K A E KO N O M I N växlade 
om i höstas, från den värsta nedgången i 
historien till en av de snabbaste åter-
hämtningarna. BNP växte med 7,5 pro-
cent och konsumtionen ökade med 9 
procent i det tredje kvartalet 2020. Även 
om många hushåll fått lägre inkomster 
har de med högre inkomster till stor del 
återhämtat sig och lönerna nästintill nått 
nivåerna före pandemin. Det har kom-
penserat för det minskade arbetslöshets-
stödet under hösten. 

Sparandet är fortfarande på höga 
nivåer och det finns utrymme för ökad 
konsumtion. Men pandemin fortsätter 
nu att förvärras, och de kortsiktiga utsik-
terna för ekonomin pekar nedåt igen. 
Även om arbetsmarknaden återhämtade 
sig bättre än väntat under hösten, så har 
den försämrats under december. Den 
ekonomiska tillväxten väntas stå still 
både sista kvartalet ifjol och under första 
kvartalet i år. 

D E N NY TI LLTR ÄD D E presidenten Joe 
Biden har betonat att det är viktigt att få 
till en ekonomisk återhämtning efter 
pandemin och att ekonomiska lättnader 
samt vaccinering är två av de mest akuta 
utmaningarna. Vaccinutrullningen 
tyngs av ett starkt motstånd hos allmän-
heten, men amerikanska myndigheter 
räknar ändå med att flockimmunitet 
kan nås redan i mitten av 2021.

Bortom den rådande nedgången 
förväntar vi oss en stark tillväxt. Det 
senaste stimulanspaketet hjälper 
 ekonomin att övervintra andra vågen. 
Vi  räknar med en stark återhämtning 

under andra kvartalet och att 
BNP ska vara tillbaka på nivå-
erna före pandemin i slutet av 
sommaren. Vi har höjt 
prognos erna och räknar med 
en BNP-tillväxt på 4,1  procent i 
USA för 2021 och 3,6 procent för 
2022.

TROT S E N MA J O R ITET kommer Demo-
kraterna få en tuff kamp för att få igenom 
sin budgetpolitik som kräver 60 pro-
cents majoritet i senaten. Vi bedömer att 
ett nytt stödpaket på 500 – 1000 miljar-
der dollar kan få stöd av tillräckligt 
många republikaner. Ett sådant kan ge 
hushållen direkt stöd motsvarande 
1,5-2 procent av BNP. 

Presidentens plan för att hjälpa den 
ekonomiskt drabbade medelklassen 
beräknas öka konsumtionen med 4-4,5 
procent per år de kommande två åren. 
Höstens snabba återhämtning är ett 
bevis på den privata sektorns risktole-
rans och det blir en nyckelfaktor för en 
självbärande ekonomisk återhämtning 
när väl viruset är övervunnet. Då kan 
konsumtionen bli draglok i ekonomin 
igen.

I TEO R I N FI N N S det gott om utrymme att 
höja inkomstskatten för den rikaste 
percentilen i USA utan att orsaka någon 
betydande skada i den ekonomiska åter-
hämtningen. Men det är troligt att Biden 
möter motstånd för det även inom det 
egna partiet. Presidenten behöver 
 sannolikt släppa några åtgärder som 
anses vara för svåra för att få demo-

kratisk enighet kring, och samtidigt 
satsa på att nå partiöverskridande stöd 
för åtgärder som är akuta, som ett ytterli-

gare krispaket. 
För de viktigaste delarna på 

den långsiktiga agendan kom-
mer han sannolikt att utnyttja 
ett särskilt budgetförfarande 
som bara kräver 50 procents 

majoritet, men ett sådant kan 
endast användas två gånger i år. 
Dit hör gröna investeringar 

och åtgärder för att bekämpa  ekonomisk 
ojämlikhet. n

Politisk motvind vänds  
till ekonomisk medvind
Ambitiös agenda, stora löften och egen majoritet i kongressen ger skyhöga 
förväntningar inför Joe Bidens första 100 dagar som president. Vad kan vi då 
förvänta oss av den ekonomiska återhämtningen i USA?
Text Johanna Högfeldt, makroekonom, Handelsbanken

Johanna Högfeldt
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USA kommer kunna öppna upp tidigare än 
Europa. En annan sak att hålla koll på är det 
tryck på kostnader för råmaterial och trans-
porter som vissa bolag ser. Vi kommer vara 
väldigt vaksamma på inflation och eventu-
ellt stigande marknadsräntor.

Vilka trender är mest intressanta att 
investera i? 

– Teknikutvecklingen går snabbt, flera års 
digitalisering har ju nyss skett på sex måna-
der, och det finns många intressanta mindre 
bolag. Andra trender som är här för att 
stanna är att alltmer arbete sker från hem-
met och att vi umgås mer utomhus. Och vi 
ökar investeringarna inom temat ”hälsosam 
livsstil”. Även den amerikanska husmarkna-
den kan bli stark de kommande åren. 70 
miljoner amerikaner är mellan 20-29 år och 
börjar nu att flytta hemifrån. Trenden att allt 
fler arbetar hemifrån kan bland annat på-
skynda en större migration till solbältet, där 
både huspriser och skatter är lägre. 

Vad har du lärt dig av det gångna året? 
– Att inte gå inte emot centralbankerna. 

När det såg som mörkast ut sänkte de 
räntorna samtidigt som regeringar världen 
över initierade enorma stödpaket. Ameri-
kanska Fed visade vägen för börsens opti-
mism, och den har hållit i sig. Jag imponeras 
också av de amerikanska bolagens anpass-
ningsförmåga. Många ställde snabbt om till 
en ny verklighet, och anpassade både kost-
nader och försäljningskanaler. Även här har 
ny teknik har varit en förutsättning.

Intresset för hållbara investeringar har 
ökat under pandemin. Kan du nämna 
några bolag? 

– Graphic Packaging är en investering 
på temat ”från plast till papper”. De har nära 
40 procents marknadsandel på pappers-
förpackningar i USA och är en viktig del 
av lösningen när globala konsumentjättar 
ställer om till mer hållbara förpackningar.

– Ett annat är Darling Ingredients, som 
återvinner matrester och förädlar till fetter 

och proteiner. Att förvandla skräp till något 
användbart kan bli en stor trend framöver. 
Men på sikt är det mest intressanta bolagets 
tillverkning av förnybar diesel. Denna står för 
drygt tio procent av försäljningen i dag men 
nära 50 procent av vinsten. Förnybar diesel 
blir viktigt för stater med mål att reducera 
koldioxidutsläppen, och fler lär följa Kalifor-
nien som premierar en större andel förnybar 
diesel.

– Ett nytt innehav är Energy Recovery. 
Med deras teknologi kan energiförbrukning-
en vid avsaltning av havsvatten minskas 
med 60 procent. Avsaltning blir viktigt för att 
komma tillrätta med global vattenbrist och 
bolaget har nästan hela marknaden för stora 
projekt.

Varför ska man välja att placera i 
 amerikanska småbolag?

– USA har en tradition av innovation och 
stark entreprenörsanda, och historik av att 
få fram snabbväxande lönsamma bolag. 
Förutom stor innovationskraft och hög pro-
duktivitet är en gynnsam demografi med 
alltfler yrkesverksamma det viktigaste för 
tillväxten över tid. I USA finns alla dessa tre 
förutsättningar. n

GYNNSAMT LÄGE FÖR INNOVATIVA SMÅBOLAG
Joakim By, som förvaltar Handelsbankens fond Amerika Småbolag Tema, 
 imponeras över amerikanska bolags innovationskraft och anpassnings-
förmåga, och drar lärdomar från pandemiåret.

Joakim By

Historisk avkastning är ingen garanti för fram-
tida avkastning.  De pengar som placeras i fon-
der kan både öka och minska i  värde och det 
är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
beloppet.  Fullständiga informationsbroschy-
rer med fondbestämmelser, faktablad och 
aktuell kursutveckling finns på 
handelsbanken.se under respektive fond.

AMERIKA SMÅBOLAG TEMA
Morningstar rating TM ★★★★

Avkastning, 2021* 8,8%

Avkastning, 5 år* 142,1%

Förvaltningsavgift 1,5 %

Risknivå 6/7

Hållbarhetsbetyg**

* t.o.m. 2021-01-25
** Morningstar Sustainability Rating

Hur påverkas de mindre börsbolagen 
av USA:s nya styre?

– Positivt. De gynnas av stimulanspaket 
och av ökade satsningar på sjukvård och 
infrastruktur. Hållbarhet och miljö kommer 
hamna högre upp på agendan vilket är bra 
för flera av våra innehav. En större höjning 
av företagsskatten som marknaden oroat 
sig för ser också avlägsen ut givet läget i 
senaten.

Saker att hålla utkik för börsåret 2021?  
– Det viktigaste är hur snabbt vaccinpro-

grammet rullas ut och att återhämtningen 
kommer igång, men det ser ut som om 

USA /  FOND I FOKUS

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


AN N - C H R I STI N M E Y E R H Ö FFE R ÄR 

glatt överraskad. Det är hon som 
ansvarat för undersökningen, som 
bygger både på enkäter och djupin-
tervjuer med personer som redan 
har varit pensionärer under några år. 
Hennes övergripande bild är att 
pensionärer i Sverige är nöjda, även 
de som har relativt låg pension. 

– De flesta verkar ha förmåga att 
anpassa sig, säger hon. 

Till den goda bilden hör att 12 
procent av personerna i åldersgrup-
pen fortfarande arbetar i någon 
mån, om än inte heltid. Och det 
viktiga tycks vara värdet av arbetet i 
sig. De sociala kontakter och den 
mening i tillvaron som arbetet med-
för, väger ofta tyngre än inkom-
sterna. Dock ska påpekas att denna 
grupp domineras av män, högutbil-
dade och företagare.

En annan spaning är att tre av tio 
har fått en bättre hälsa än innan de 
gick i pension vid 65, medan två av 
tio har fått sämre hälsa. Hälften mår 

alltså ungefär lika bra som tidigare. 
Nästan hälften av dem som inte 
längre jobbar uppger att de gärna 
kunde ha skjutit upp pensioneringen 
några år, om hälsan tillät och arbets-
villkoren hade varit bättre anpassade 
efter dem. 

– Även om man som äldre gärna 
vill jobba längre, har vi i andra 
undersökningar sett att det finns ett 
visst motstånd hos arbetsgivarna. 
Där hoppas jag att man får till för-
ändringar. Det som behövs är flexi-
bla arbetstider, bättre anpassad 

Intervju

”Hälften av 
pensionärerna hade  
valt annorlunda”
Efter några år som pensionärer har många bättre 
 ekonomi och bättre hälsa än de hade trott när de gick i 
pension. Om de ångrar något, så är det att de inte jobbat 
längre. Det visar en undersökning som Pensions-
myndigheten har genomfört bland 70-75-åringar.
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

Ann-Christin Meyerhöffer,  
marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten:
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ÄR DIN EKONOMISKA SITUATION IDAG 
BÄTTRE ELLER SÄMRE ÄN DU VÄNTADE 
DIG INNAN DU GICK I PENSION?
Omkring hälften av de tillfrågade i 
undersökningen upplever att deras 
pension har blivit mycket eller något 
sämre än förväntat, medan den andra 
hälften tycker att det blev som de 
trodde eller till och med bättre. 

Källa: Pensionsmyndigheten 

22%
Mkt sämre 
än väntat

27%
Ngt sämre 
än väntat

39%
Ungefär 

som väntat

7%
Ngt bättre 
än väntat

3%
Mkt bättre 
än väntat

2%
Vet ej/ 
ej svar
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INTERVJU / Ann-Christin Meyerhöffer

arbetsmiljö och mindre monotona 
arbetsuppgifter, säger Ann-Christin 
Meyerhöffer.

Men allt är inte målat i ljusa färger. 
Undersökningen avslöjar också att även 
om 43 procent har fått ungefär den pen-
sion de hade tänkt sig, och även om de 
som fått lägre inkomst än de hade trott 
har haft förmåga att anpassa sig, är kun-
skapen om hur pensionssystemet funge-
rar generellt låg. Exempelvis har de som 
haft dålig kunskap om tjänstepensionens 
olika uttagstider överraskats av att tjäns-
tepensionen slutade komma efter fem år. 
Mer än hälften av dem som har en tjänste-
pension och är missnöjda med uttagsti-
den uppger i dag att de skulle välja längre 
utbetalningstid om de kunde välja om. 
Endast 3 procent av dessa säger att de 
ångrar att de inte tog ut pengarna snabb-
are, medan 27 procent skulle ha valt 
samma utbetalningstid igen. 

– När 70-75-åringarna gick i pension 
fanns inte samma möjligheter att 
 simulera sin pension som i dag på 
minpension.se. Samtidigt har pensions-
bolagen haft femåriga utbetalningar som 
förval i sina system. Nu håller de på att 
ändra förvalen till livsvariga utbetal-
ningar, säger Ann-Christin Meyerhöffer.

G E N E R E LLT T YC KE R H O N det är svårt att 
nå yngre personer med information om 
deras framtida pension. Den som är 
dåligt informerad riskerar att göra sämre 
val, vilket denna undersökning bekräftar. 
De missade möjligheten att ta ut tjänste-

pension under längre tid, och de missade 
möjligheten att jobba längre. Ann-Chris-
tin Meyerhöffer ser det därför som en stor 
uppgift för Pensionsmyndigheten att 
förbättra kontakten med allmänheten. 
Men det är svårt, och svårast är det gene-
rellt att nå de lägst utbildade med de lägsta 
lönerna. I intervjuer uppger de ofta att de 
hade velat ha mer information i förväg, 
men medger samtidigt att de nog inte var 
så mottagliga. 

E N H E L D E L av de tillfrågade i undersök-
ningen hade ett privat pensionssparande 
vid sidan om den allmänna pensionen 
och tjänstepensionen. Det rörde sig då 
främst om aktier och fonder, men i 
djupintervjuerna kom det även fram att 
flera hade gjort bostadsaffärer och 
kunde lösgöra en slant inför pensione-
ringen. 

– Något som både förvånade och 
gladde oss var att nästan alla fortfarande 
sparade för framtiden, även de med de 

lägsta pensionerna. Det betyder ju att de 
fortfarande har utrymme för att fortsätta 
spara, säger Ann-Christin Meyerhöffer.

NÄR D ET G ÄLLE R informationssökning, 
var Pensionsmyndigheten i de flesta fall 
den första instans som de svarande tog 
kontakt med inför sin pensionering. På 
andra plats kom arbetsgivare och på 
tredje plats banken. Först därefter kom 
kontakter med pensionsbolagen. 

– Det kan tyckas märkligt att man 
inte tar kontakt med tjänstepensionsbo-
lagen i högre grad. Det finns ju mycket 
man kan fråga om. Exempelvis upplever 
jag att många generellt har en vag upp-
fattning om hur efterlevandeskydd och 
återbetalningsskydd fungerar. Och en 
faktor som försvårar är att ha många 
olika tjänstepensionsavtal. Det upplevs 
som jobbigt att sätta sig in i, säger 
Ann-Christin Meyerhöffer. 

Här efterlyser hon en förenkling från 
politiskt håll. Man kan göra som i Norge, 
föreslår hon, där det nu finns ett förslag 
om att lägga alla tjänstepensioner i en 
pott där alla har samma villkor. Ann -
Christin Meyerhöffer välkomnar änd-
ringen att det ska kosta max 600 kronor 
att flytta sitt tjänstepensionssparande, 
som nu är på gång. 

Samtidigt tycker sig Ann-Christin 
Meyerhöffer se ett stigande intresse för 
pensionsfrågor bland de yngre. 

– De som har kunskap och intresse 
blir fler. Och då kan de också göra mer 
informerade val. Hur de väljer lägger vi 
oss inte i. Huvudsaken är att de blir 
nöjda, säger hon. n
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PENSIONÄRERS TIPS TILL BLIVANDE PENSIONÄRER
Ett inslag i undersökningen var att deltagarna ombads ge andra blivande pensionä-
rer goda råd inför framtiden. De fyra vanligaste var: 

•  Att ha ett eget pensionssparande och börja spara så tidigt som möjligt. 

•  Att arbeta längre eller börja ta ut sin pension senare. Bara 1 procent rekommende-
rar att gå i pension tidigt. 

•  Att göra en kalkyl över inkomster och utgifter som pensionär och att då räkna på 
olika alternativ när det gäller datum för pensionsavgång och utbetalningstider för 
tjänstepensionen. 

•  Att ta reda på om man omfattas av kollektivavtal med tjänstepension. Flera 
rekommenderar att ta ut tjänstepensionen på minst 10 år eller livslångt. 
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PENSION

Vad ingår i en pensionsplanering?
– Den omfattar hela ålderspensio-

nen. Tillsammans med kunden ser jag 
över de pensioner som redan finns, samt 
vad som kan förbättras och behöva änd-

ras för att uppfylla dennes behov och 
önskemål. Sedan går vi igenom hur 
pensionen kan förväntas utvecklas 
fram till pensionsdagen och hur 

den bör kompletteras. I rådgiv-
ningen ingår även att diskutera till 

exempel skatteeffekter, pensionskapi-
talets placering – risknivå och avgifter 
– samt om och när ändringar kan göras 
och vilka effekter det kan få. 

När kan pensionen tas ut?
– Den allmänna pensionen, som alltid 

betalas ut så länge man lever, kan tas ut 
helt eller till viss del, men man kan begära 
uppehåll efter det att utbetalningarna 
påbörjats. Med privat pensionssparande 
och i vissa tjänstepensioner kan man ofta 
själv bestämma under hur många år pen-
sionen ska tas ut. Många väljer kort utbe-
talningstid för att få högre pensionsutbe-
talningar de första fem, tio åren som 
pensionär. Men då sjunker pensionen 
rejält efter den tiden, så det är ett av flera 

sig, för att undvika större, hastiga kursför-
ändringar som påverkar pensionsutbetal-
ningarnas storlek. Det kan också vara klokt 
att samla det som går på ett och samma 
ställe för att få en bättre överblick och smi-
digare hantering av pensionskapitalet. 

Beskattas pensionen?
– Utbetalningarna inkomstbeskattas 

och det kan därför vara en god idé att 
fördela dem under en längre tid för att 
hamna under brytpunkten för statlig 
inkomstskatt, i den mån det är möjligt. 
Finns planer på att bosätta sig utomlands 
som pensionär kan det också få skatte-
mässiga konsekvenser, och flytten bör 
planeras i god tid.

Vad händer med pension när man  
avlider? 

– Finns det ett återbetalningsskydd får 
de efterlevande ersättning från pensions-
försäkringen om du avlider. Så se till att 
förmånstagarförordnandet i dina pensio-
ner stämmer med dina önskemål. Slutli-
gen, tänk på att många livförsäkringar och 
andra trygghetsförsäkringar ofta upphör 
vid pensionsåldern, därför rekommende-
rar  jag att noga fundera över om du ska 
behålla återbetalningsskyddet. n

skäl till varför det är viktigt att noga tänka 
igenom det beslutet. 

Kan jag ändra mig när pensionen väl 
börjat betalas ut?

– Det är inte säkert. Därför är det bäst 
att se över dina behov och planera innan 
det är dags för utbetalning. 

Hur påverkar jag pensionens storlek?
– Ju längre tid du arbetar, desto högre 

blir pensionen. Du hinner tjäna in mer 
till pensionskapitalet, samtidigt som den 
intjänade pensionen betalas ut under 
färre år. Om uttaget skjuts upp hinner 
även pensionspengarna förhoppnings-
vis växa till sig mer. Storleken på pen-
sionsinbetalningarna spelar också stor 
roll, ju mer som betalats in desto större 
kapital har byggs upp. Sedan frågar jag 
alltid om återbetalningsskydd behövs. 
Kan det tas bort blir det lite högre pen-
sion, men samtidigt ärver ingen reste-
rande pensionskapital när du dör.  

Hur ska man placera pensionen?
– För många jag träffar passar det att 

placera merparten av pensionskapitalet på 
ett tryggt sätt när utbetalningarna närmar 

Planera inför pensionen
Allt fler visar intresse av att se över och planera inför uttaget av sin 
 ålderspension. Med flera pensioner på olika håll kan det vara svårt att ha koll. 
Pensionsrådgivning är därför mycket uppskattat, säger Vlora Veseli, rådgivare 
på Handelsbankens kontor Helsingborg Stortorget.  

Vlora Veseli

PRAKTISK INFORMATION
Minpension.se – Få en överblick över 
 pensionen och gör prognoser.

Pensionsmyndigheten – Läs om och ansök 
om uttag av allmän pension. Här kan man 
även byta PPM-fonder.

 

TIPS!
•  Börja planera i god tid, minst 5-10 år före tänkt pensionsålder. 

•  Kontakta ditt bankkontor för råd och hjälp med att se över och 
planera inför din pension.

•  Kan du samla pensionen i Handelsbanken? Det ger en bättre 
överblick, smidigare hantering och är särskilt viktigt när 
pensionen närmar sig för att ha nära till goda råd. 
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http://Minpension.se
https://www.pensionsmyndigheten.se


14

Utdelningskranen vrids på igen
Förra året blev en besvikelse för utdelningsinvesterare, när många bolag  
ställde in utdelningarna. Men under våren väntas de vara tillbaka igen.  
Årets lista med aktier som förhoppningsvis kan ge stabila utdelningar under 
många år framöver är en blandning av utdelningsaristokrater, generellt stabila 
utdelare och extrautdelare.
Text Peter Engstedt, aktiestrateg, Handelsbanken

U N D E R 2019 D E L AD E de svenska börsbo-
lagen ut cirka 300 miljarder kronor. 
Enligt våra beräkningar mer än halvera-
des utdelningarna under 2020. Många 
stabila högutdelare drog tillbaka utdel-
ningsförslagen till följd av covid-19- 
pandemin, även om några bolag återkom 

med utdelningar under hösten. I år 
väntas dock kranen vridas på 

igen och utdelningarna närma 
sig nivån under 2019. Även 
om bolagsvinsterna överlag 
föll något förra året, medför 

de inställda utdelningarna att 
det finns god utdelningskapaci-

tet i många bolag. 
Tillväxtverket bekräftade nyligen att 

bolag som tagit emot permitteringsstöd 
får ge aktieutdelning från och med sex 
månader efter utbetalt stöd utan att ris-
kera att bli återbetalningsskyldiga, vilket 
öppnar upp för en del bolag att ge utdel-

ning. Flera bolag som fått permitterings-
stöd har dessutom betalat tillbaka detta. 

En annan effekt av pandemin är san-
nolikt att fler bolag kommer att dela upp 
utbetalningen av utdelningen till två 
eller fler gånger per år, vilket underlättar 
bolagens kassaflödeshantering.

I N FÖ R UTD E LN I N G S SÄ S O N G E N brukar 

vi ta fram en lista med svenska bolag som 
är stabila utdelare. Förra årets lista pre-
senterades i början av mars, men snart 
därefter började bolagens styrelser dra 
tillbaka sina utdelningsförslag och året 
blev en besvikelse för många utdelnings-
jägare. Utöver att utdelningarna ofta 
uteblev eller sänktes, hängde många 
högutdelande värdeaktier inte med i den 
kraftiga börsuppgången efter att aktie-
kurserna bottnade i våras, då investe-
rarna föredrog tillväxt- och teknikaktier. 

Förra årets utdelningslista uppfyllde 

inte målet med hög direktavkastning då 
bara 4 av 10 bolag gav utdelning och den 
sammanlagda direktavkastningen till 
slut blev 1,5 procent. Men ser vi till 
totalavkastningen (kursutveckling plus 
utdelning) är det ändå svårt att vara helt 
missnöjd då listans aktier i genomsnitt 
har avancerat drygt 40 procent sedan 
listan publicerades i mars,  och därmed 
gått något bättre än Stockholmsbörsen 
som helhet. Två aktier (Husqvarna och 
Knowit) visade sig bli 
kursdubblare. 

D ET ÄR I NTE bolagen 
som ger de allra hög-
sta utdelningarna 
som vi huvudsakli-
gen söker, utan det är 
viktigare att bolagen 
kan förväntas ge en 
stabil och växande 
utbetalningsström över lång tid. Utöver 
en bra direktavkastning vill vi därför 
gärna att bolaget har en god utdelnings-
historik, helst i kombination med en 
stabil verksamhet, hög avkastning på 
eget kapital och modest utdelningsandel 
av vinsten.

Något som dock kan krydda en utdel-

Peter Engstedt

AKTIEKOLLEN / /Högutdelande aktier 

Axfood AstraZeneca

UTDELNINGS- 
LISTAN 2020

Autoliv
Duni
Dustin Group
Husqvarna
Knowit
Peab
SEB
Securitas
Skistar
Stora Enso
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ningsportfölj i år är att ta med bolag som 
hållit tillbaka utdelningarna under förra 
året trots goda kassaflöden och starka 
balansräkningar, och som därför kan 
väntas ge extrautdelningar i år. I den kate-
gorin återfinns bolagen Volvo och Skan-
ska. Volvo beräknas ha en nettokassa på 
nära 50 kronor per aktie vid årsskiftet, 
vilket borgar för rejält med utdelning-
sammunition. Utöver 6 kronor i ordina-
rie utdelning tror vi att Volvo kommer att 
ge 9 kronor i extrautdelning, motsva-
rande en total direktavkastning på 7 pro-
cent. Med stöd av flera sålda storprojekt, 
bedömer vi att Skanska kan ge en ordinarie 
och extra utdelning om 10 plus 2 kronor, 

motsvarande en total direktavkastning 
om drygt 5 procent. Och givet stabila 
kassaflöden tror vi att Tele2, som delade 
ut enligt plan förra året, kommer att ge 6 
kronor plus 3 kronor i extrautdelning 
under flera år framöver. Detta motsvarar 
en direktavkastning om hela 8 procent. 
För dessa bolag innebär extrautdelning-
arna att utdelningsandelen i förhållande 
till vinsten blir hög, men det kan vi accep-
tera givet starka balansräkningar och 
kassaflöden.

STAB I L A H Ö G UTD E L AR E S O M sällan 
eller aldrig sänkt utdelningen har histo-
riskt uppvisat hög totalavkastning i 

VARFÖR KÖPA HÖGUTDELARE?
Forskning visar att högutdelande 
aktier har gett högre riskjusterad 
avkastning än börsen som helhet 
över tid. Det finns olika teorier 
till varför det är så. Ett skäl är att 
en hög utdelning har ett positivt 
signalvärde för bolagets framtids-
utsikter. Ett annat är att en hög 
direktavkastning kan indikera att 
aktien är undervärderad.

Allmänt kan sägas att bolag 
som ger höga utdelningar år 
efter år ofta är välmående och 
att deras aktier inte svänger lika 
mycket som andra aktier. Det 
betyder att dessa aktier har goda 

defensiva egenskaper och att 
risken är lägre. 

För en placerare som jagar 
högutdelare är det lätt att göra 
misstaget att bara välja aktier 
som ger den allra högsta di-
rektavkastningen. Studier visar 
nämligen att aktier som ger den 
högsta utdelningen i förhållande 
till aktiekursen oftast inte går lika 
bra som de aktier som ger hög, 
men inte allra högst, utdelning. 
Ett skäl till detta är att den först-
nämnda gruppen ofta innehåller 
ett antal bolag som inte kan 
bibehålla en hög utdelning. Ett 

annat skäl är att en mycket hög 
direktavkastning emellanåt är en 
effekt av ett kraftigt kursfall, sna-
rare än en hög utdelning. Det är 
ju inte en enskild utdelning som 
skapar det huvudsakliga värdet 
på bolaget, utan bolagets förmå-
ga att uthålligt generera höga 
fria kassaflöden som kan delas 
ut till aktieägarna. Det medför att 
det är aktier i dessa bolag med 
uthålligt höga utdelningsnivåer 
som brukar belönas med stigan-
de kurser. 

Ett bekvämt sätt att placera 
i högutdelande strategier är 

via fonderna Handelsbanken 
 Global Högutdelande Criteria 
och XACT Norden Högutdelande 
Criteria samt i de börshandlade 
trackercertifikaten TRAX SWED 
UTD H, TRAX SWED HDIVH2 och 
TRAX NORD HDIV H. Det först-
nämnda trackercertifiktatet har 
en konstruktion som ger en fast 
kvartalsvis kontant utdelning om 
1 procent, medan de övriga två 
certifikaten återinvesterar utdel-
ningen vilket ger en så kallad 
”ränta-på-ränta-effekt”.
Källor: Credit Suisse, David Dreman och Handelsbanken

Utdelningslistan 2021
Direkt- 

avkastning, 
procent Kommentar

AstraZeneca 2,4 Stabil utdelning under mycket lång tid.

Axfood 3,6 Inte sänkt utdelningen sedan 2008.

Castellum 3,3 Höjt utdelningen i drygt 20 år.

Electrolux 3,6 Stabil direktavkastning sedan 2009.

SEB 4,5 Stark kapitalsituation, bra direkt avkastning trots restriktioner.

Securitas 3,0 Stabil utdelning sedan 2004. Återinförde utdelning i december.

Skanska 5,4 Endast sänkt utdelningen en gång sedan 2002.

Tele2 7,8 Stabil högutdelare, ger ofta  extrautdelning.

Telia 5,5 Stabil högutdelare.

Volvo 7,0 Endast ställt in utdelningen 2009 och 2019 under 2000-talet.

 Genomsnitt 4.6  Prognoser: Handelsbanken

kombination med stabila aktiekurser. 
En svensk mästare i den här grenen är 
Castellum, som höjt utdelningen 23 år i 
rad. Ett annat exempel på en så kallad 
utdelnings aristokrat är det konjunktur-
stabila bolaget AstraZeneca som upp-
visat en stabil utdelningsström under 
hela 2000-talet. Axfood, Electrolux, 
Securitas och Telia är också bolag med 
egenskaper som kännetecknar stabila 
utdelare. 

Bankerna brukar normalt ge hög 
direktavkastning, men fick ställa in utdel-
ningarna förra året. Trots Finans-
inspektionens uppdaterade rekommen-
dation som innebär att utdelningen inte 
ska överstiga 25 procent av det samman-
lagda nettoresultatet för räkenskapsåren 
2019-2020, ser de svenska bankerna ut att 
kunna ge en direktavkastning om cirka 4 
procent. I kombination med höga förvän-
tade utdelningar längre fram, motiverar 
detta att SEB tas med på utdelningslistan. 

ÅR ET S LI STA PÅ tio svenska aktier som 
bör kunna uppvisa en stabil utdelning 
under många år framöver utgörs således 
av en blandning av utdelningsaristokra-
ter, generellt stabila utdelare och extraut-
delare. Extrautdelningarna drar upp den 
förväntade direktavkastningen för bola-
gen på listan till i genomsnitt 4,6 procent, 
vilket är i nivå med eller högre än de 
senaste årens listor. n
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TILLVÄXTMARKNADER

D ET S I STA K VARTALET 2020 växte Kinas 
ekonomi med 6,5 procent jämfört med 
samma kvartal året innan. Det var den 
högsta tillväxten sedan 2018 och bidrog 
till att Kina, som ett av få länder i världen, 
hade en ekonomi som växte förra året.

Kinas snabba återhämtning visar 
vägen för många andra tillväxtmarkna-
der i år. Även om det finns stora skillna-
der mellan länderna, har de generellt 
klarat pandemin bättre än utvecklade 
ekonomier. 

Styrkan i Kinas ekonomi gynnar både 
grannländer och råvaruproducerande 

länder i Afrika, Mellanöstern och Latin-
amerika. Kopparpriset, som brukar vara 
en god indikation på hur snabbt ekono-
mierna i  tillväxt länderna växer, har näs-
tan fördubblats det senaste året och är nu 
på den högsta nivån sedan 2013. 

FÖ RVÄNTN I N G AR NA PÅ VI LK A vinster 
bolagen i tillväxtmarknaderna ska 
kunna leverera framöver har sakta börjat 
vända uppåt. Utmaningen för många 
tillväxtmarknadsländer har tidigare 
varit en starkare dollar, även om andelen 
länder som har sin finansiering i 

Ungefär hälften av jordens befolkning bor i Asien och de asiatiska 
 börserna står för nästan 80 procent av börsvärdet på tillväxt-
marknaderna, med en stor andel i Kina. Och Kinas börs och ekonomi  
i stort är viktig för många andra tillväxtländers. 
Text Mats Nyman, placeringsstrateg Handelsbanken

utländsk valuta minskat. Försvag-
ningen av dollarn mot flertalet valutor 
de senaste 10 månaderna, och utsik-
terna till fortsatt låga styrräntor i USA 
och Europa, gynnar tillväxtmarkna-
derna. 

D E N S E NA STE TI D E N har också kapital-
flödena till tillväxtmarknaderna tagit 
fart. I kombination med en cyklisk 
återhämtning ser vi att förutsättning-
arna förbättrats och därför tog vi i 
december in Tillväxtmarknad Tema 
som nytt fondtips. Dessutom är aktie-
värderingen mer tilltalande jämfört 
med andra regioner. Värderingen kan 
se lite hög ut i dagsläget när vinsterna 
fort farande är nedtryckta av pande-
min, men i takt med att vinsterna stiger 
kommer värderingen återigen att se 
mer normal ut. n

Kina visar vägen

Kinesiska teknikbolag har gått starkt 
och överträffat marknaden som 
 helhet. Här reparation av shopping 
guide-robotar i Jiaxing i Kina.
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Tufft på många håll  
men ljusning hägrar
Fondförvaltarna Lisa Synning och Mikael Sens som förvaltar fonderna  
Tillväxtmarknad Tema och Asien Tema svarar på fem snabba frågor. 

Börserna på tillväxtmarknader har 
börjat året starkt. Hur ser ni på utveck-
lingen?
MIKAEL SENS: I Asien har framförallt de 
nordasiatiska börserna som är relativt tek-
niktunga gått bra både förra året och i år. 
De lite mindre teknikbolagen inom e-handel 
och gaming har gått bättre än de stora 
marknadsledarna, och vinst utvecklingen i 
Asien har varit bättre än i världen i stort. 
LISA SYNNING: I övriga tillväxtmarknader-
föll börserna under 2020. Men de senaste 
månaderna och inte minst under starten av 
2021 har mer råvarutunga marknader som 
Ryssland, Chile och Sydafrika gått starkt. 
Detta reflekterar allt högre råvarupriser och 
en förhoppning om ekonomisk återhämt-
ning under året.

Och hur klarar sig ekonomin?
MIKAEL: Kina, Vietnam och Taiwan har haft 
en positiv BNP-utveckling de senaste tre 
kvartalen, och tillväxten i många andra asia-
tiska länder kan stiga snabbt när samhällena 
successivt öppnar upp. Men än så länge är 
det nya virusutbrott i till exempel i Malaysia 
och Indonesien. Och det finns fortfarande 
osäkerhet kring tillgången och distribution 
av vaccin. 

På lite sikt finns det förutsättningar för 
god tillväxt. Det har tecknats två nya han-
delsavtal. Ett mellan 15 länder i regionen, 
dock ej Indien. Målet är att likställa och 
sänka tullar mellan länderna de närmaste 
20 åren. Dessutom har EU och Kina slutit 
ett handelsavtal som ger europeiska företag 
bättre tillgång till den kinesiska marknaden. 

Det kinesiska ledarskapet har presenterat 
en Vision 2035, som pekar på hur de tänker 
kring ekonomisk tillväxt. Den tyder på en 
fördubbling av BNP till 2035, motsvarande 
runt 5 procent per år. Satsningar på klimat 
och miljö gör att hållbar energi blir ett stort 
tema i Kina. 
LISA: Trots pandemin fortsätter flera länder 
att driva igenom tillväxtfrämjande reformer. 
Vi har sett det i Indien, där man förenklar för 
tillverkningsindustrin på flera sätt. Och Syd-
afrika investerar i elproduktion för att slippa 

framtida nedstängningar i elnätet, något 
som varit vanligt de senaste åren. Detta bå-
dar gott för tillväxten på lite längre sikt även 
om det just nu är tufft på flera håll.

Hur ser ni på börsen framöver?
MIKAEL: Man ska vara medveten om att 
värderingarna har stigit och att det finns 
risker. Börserna kan fortsätta upp, så länge 
penningpolitiska stimulanser fortsätter. Men 
det är risk för en bubbla som kan spricka 
när vaccinationsprogrammen fått effekt, 
länder öppnat upp igen och centralbanker-
na börjar strama åt politiken. Så var vaksam 
på det framåt hösten. 
LISA: Värderingarna blir allt högre på värl-
dens börser och det gäller även i tillväxt-
marknaderna. Men trots det så går det att 
hitta bolag med god tillväxt till en rimlig 
prislapp. Om dessutom de reformer som nu 
drivs igenom får effekt på lite sikt samtidigt 
som ekonomierna återhämtar sig så ser det 
attraktivt ut.

Vilka politiska risker finns?
MIKAEL: Hur Kinas relation med USA ut-
vecklas är viktigt, både när det gäller handel 
och ekonomisk och politisk maktba-
lans. 
LISA: Absolut. Sedan är det 
också viktigt att politiker i res-
pektive land fortsätter agera 
ansvarsfullt och driva på 
reformer. Vi vill helst slippa 
en mängd nyval under året 
till följd av låsta positioner 
inom politiken.

Intressanta investe-
ringar i nuläget?
MIKAEL:  I Asien tittar 
vi bland annat lite 
extra på områden 
som gynnas av 
att den kinesiska 
ekonomin återgår 
till ett mer normalt 
läge. Att kineserna 
så småningom 

börjar resa mer i närområdet som till Thai-
land, att konsumtionen kommer igång 
i Hongkong, att de nedtryckta kinesiska 
fastighetsaktierna tar fart samt på mark-
nadsledande snabbväxande teknikbolag 
där aktiekurserna utvecklats lite sämre. För 
en långsiktig placerare finns det många 
intressanta strukturella trender och god 
ekonomisk tillväxt. 

LISA: Vi fortsätter leta efter tematiska vinna-
re, gärna inom områden som får en extra 
skjuts då världsekonomin normaliseras. I 
flera länder även utanför Kina fortsätter di-
gitaliseringen i snabb takt. Inom till exempel 
digital infrastruktur och e-handel ser vi goda 
investeringsmöjligheter. Vi letar även efter 
bolag som gynnas av de reformer vi ser nu, 
som förbättrad infrastruktur och energieffek-
tivisering. De går att finna i flera olika bran-
scher. En ekonomisk återhämtning globalt 
bådar även gott för ökad konsumtion av 
bland annat sällanköpsvaror och ökad 
turism. Det finns alltså goda möjligheter att 
vissa delar av ekonomin kommer ur pan-
demin med högre effektivitet och potentiell 

tillväxt. n

Historisk avkastning är ingen garanti för fram-
tida avkastning. De pengar som placeras i fon-
der kan både öka och minska i  värde och det är 
inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
beloppet.  Fullständiga informationsbroschyrer 
med fondbestämmelser, faktablad och aktuell 
kursutveckling finns på handelsbanken.se 
under respektive fond.

Mikael Sens 
och Lisa 
 Synning.
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 PLACERAT

2020 VAR I NTE bara dramatiskt på så sätt 
att aktiemarknaden föll kraftigt i början 
av året och sedan återhämtade sig 
snabbare än någon kunnat tro. Det var 
också stora skillnader i avkastning mel-
lan olika placeringar, något som skapade 
möjligheter men också risker. Till ”lapp-
täcket” här nedan har vi valt ut tio till-
gångar som det ofta skrivs om i medi-
erna, och som på ett eller annat sätt ingår 
i många placerares portföljer. För varje 
år redovisar vi årets avkastning, räknat i 
svenska kronor,  och sorterar placering-

arna med den högsta avkastningen 
högst upp i tabellen. 

Av de tio typerna av placeringar var 
global teknologi den som gick bäst 2020, 
med en uppgång på 26,5 procent i 
svenska kronor. Många teknologibolag 
steg betydligt mer än så, men det fanns 
också de som gick svagare. Det näst 
bästa att placera i var svenska småbolags-
aktier med en uppgång på nästan 24 
procent. På bronsplats finner vi svenska 
aktier i stort, som steg cirka 15 procent. 
Därmed slog de både hedgefonder, till-

växtmarknadsaktier och utvecklade 
länders börser (allt räknat i kronor). 
Obligationer lyckades ge en svagt positiv 
avkastning tack vare fallande räntor, 
som gör att värdet på obligationer stiger. 
Korta ränteplaceringar i form av stats-
skuldväxlar gav däremot en negativ 
avkastning. Svenska fastighetsaktier 
slutade året på minus 2 procent, vilket 
förmodligen ingen trodde när de nästan 
halverats från toppen i februari till 
botten i mars. Råvaror slutligen föll hela 
33 procent trots en rejäl återhämtning. 

Lapptäcken och rena  
smutsiga skjortor

KRÖNIKA MATS NYMAN, PLACERINGSSTRATEG, HANDELSBANKEN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Genomsnitt  

10 år

OBLIGATIONER 9,1 FASTIGHETS-

AKTIER 18,1
SMÅBOLAGS-

AKTIER 36,6
GLOBAL 

 TEKNOLOGI 38,8
SMÅBOLAGS-

AKTIER 30,1
TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER 20,8
GLOBAL  

TEKNOLOGI 26,4
FASTIGHETS-

AKTIER 15,0
FASTIGHETS-

AKTIER 59,3
GLOBAL  

TEKNOLOGI 26,5
GLOBAL  

TEKNOLOGI 19,2

KORT RÄNTA 1,6 SVENSKA AKTIER 

16,5
SVENSKA AKTIER 

28,0
FASTIGHETS-

AKTIER 37,5
FASTIGHETS-

AKTIER 28,3
RÅVAROR 20,0 TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER 23,6
OBLIGATIONER 1,1 GLOBAL  

TEKNOLOGI 53,3
SMÅBOLAGS-

AKTIER 23,7
FASTIGHETS-

AKTIER 17,0

RÅVAROR 0,8 TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER 12,8
UTVECKLADE 

BÖRSER 27,9
UTVECKLADE 

BÖRSER 26,5
SVENSKA AKTIER 

10,4
GLOBAL  

TEKNOLOGI 19,4
FASTIGHETS-

AKTIER 13,0
GLOBAL  

TEKNOLOGI 0,9
SMÅBOLAGS-

AKTIER 43,2
SVENSKA AKTIER 

14,8
SMÅBOLAGS-

AKTIER 16,4

HEDGEFONDER 

-3,0
SMÅBOLAGS-

AKTIER 12,6
GLOBAL  

TEKNOLOGI 23,3
SMÅBOLAGS-

AKTIER 21,6
GLOBAL  

TEKNOLOGI 9,7
UTVECKLADE 

BÖRSER 19,2
UTVECKLADE 

BÖRSER 10,8
SMÅBOLAGS-

AKTIER -0,2
SVENSKA AKTIER 

35,0
HEDGEFONDER 

8,2
UTVECKLADE 

BÖRSER 12,5

GLOBAL  

TEKNOLOGI -3,6
UTVECKLADE 

BÖRSER 10,6
FASTIGHETS-

AKTIER 20,2
TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER 18,6
UTVECKLADE 

BÖRSER 6,9
SMÅBOLAGS-

AKTIER 12,2
SVENSKA AKTIER 

9,5
UTVECKLADE 

BÖRSER -0,7
UTVECKLADE 

BÖRSER 32,9
TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER 4,1
SVENSKA AKTIER 

11,4

UTVECKLADE 

BÖRSER -5,1
GLOBAL  

TEKNOLOGI 8,1
HEDGEFONDER 

7,7
SVENSKA AKTIER 

15,8
HEDGEFONDER 

4,8
SVENSKA AKTIER 

9,6
SMÅBOLAGS-

AKTIER 8,8
KORT RÄNTA -0,8 RÅVAROR 24,3 UTVECKLADE 

BÖRSER 2,1
TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER 5,7

FASTIGHETS-

AKTIER -11,7
HEDGEFONDER 

4,7
KORT RÄNTA 0,9 OBLIGATIONER 7,7 OBLIGATIONER 

0,5
FASTIGHETS-

AKTIER 7,2
HEDGEFONDER 

3,3
HEDGEFONDER 

-3,5
TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER 22,4
OBLIGATIONER 1,4 HEDGEFONDER 

3,7

SMÅBOLAGS-

AKTIER -13,2
OBLIGATIONER 

3,6
OBLIGATIONER 

0,0
HEDGEFONDER 5,1 KORT RÄNTA -0,3 HEDGEFONDER 

3,8
OBLIGATIONER 

0,4
SVENSKA AKTIER 

-4,4
HEDGEFONDER 

6,3
KORT RÄNTA -0,2 OBLIGATIONER 

2,7

SVENSKA AKTIER 

-13,5
KORT RÄNTA 1,2 TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER -2,0
KORT RÄNTA 0,5 TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER -7,3
OBLIGATIONER 

2,8
KORT RÄNTA -0,8 RÅVAROR -6,7 OBLIGATIONER 1,1 FASTIGHETS-

AKTIER -2,1
KORT RÄNTA 0,1

TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER -18,9
RÅVAROR -5,0 RÅVAROR -2,5 RÅVAROR -18,3 RÅVAROR -27,8 KORT RÄNTA -0,7 RÅVAROR -4,7 TILLVÄXTAKTIE-

MARKNADER -7,0
KORT RÄNTA -0,5 RÅVAROR -33,1 RÅVAROR -6,9

-5,7 8,3 14,0 15,4 5,5 11,4 9,0 -0,6 27,7 4,5

ÅRLIG AVKASTNING I SEK FÖR TILLGÅNGSSLAG SENASTE DECENNIET 
Per tillgångsslag och år, i procent 

Genomsnittlig avkastning  
i procent per år

Källa: Handelsbanken   
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Fondtips

EUROPA SMÅBOLAG
●  Förbättrade utsikter för återhämtning 

på Europas aktiemarknader

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

SVERIGE TEMA
●  Svenska företag är världsledande på 

många områden och har hög grad av 
innovation

●  Investerar i en mix av strukturella 
digitala vinnare, kvalitetsbolag och 
cykliska bolag med stor återhämt-
ningspotential

TILLVÄXTMARKNAD TEMA
●  Högre tillväxt, lägre inflation och 

kapitalinflöden gynnar de relativt lågt 
värderade tillväxtbörserna

●  Tillväxtmarknaderna är vinnare på en 
återhämtning i världsekonomin

☛ Läs mer om fonderna på 
handelsbanken.se/fondtips

Till våra fondtips väljer vi just nu fonder 
som bör gynnas av de snabba föränd-
ringarna i ekonomin, samtidigt som de 
bedöms ha stor långsiktig potential. 

Fondtipsen är valda ur Handels-
bankens fondsortiment. Urvalet baseras 
på  Handelsbankens marknadssyn och 
tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman, 
 placeringsstrateg,  Handelsbanken.
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Våra  

placerings tips  

är tänkta som ett  

komplement till en  

basportfölj med god  

riskspridning. 

De tio placeringarna hade en genom-
snittlig avkastning på 4,5 procent.

Efter den snabba återhämtningen i fjol 
är det lätt att glömma att 2019 var ett 
betydligt starkare år, med en genom-
snittlig avkastning på nästan 28 procent. 
Och att 2018 gick nästan allting ner. 

Det svänger snabbt i tabellen. Fastig-
hetsaktier, som var bästa tillgången både 
2018 och 2019, var den näst sämsta 
placeringen 2020.  Tillväxtmarknads-
aktier, som var bäst 
2016 och näst bäst 
2017, föll mest 
2018. 

Även inom åren 
kan det skilja 
mycket. Mellan 
sämsta och bästa 
placering i tabellen 
var det nästan 60 procentenheter både 
2019 och 2020. 2018 däremot var nästan 
allting lika svagt, då skiljde det bara 22 
procentenheter mellan bästa och sämsta 
placering. 

D E S E NA STE ÅR E N har det varit populärt 
att handla aktier i fastighets- och tekno-
logibolag. Småbolagsaktier har också 
haft en fantastisk avkastning. Men för-
utom obligationer har alla tillgångar haft 
minst ett minusår under tioårsperioden. 
Och med en ränta på många obligatio-
ner som nu är nära (eller under!) noll är 
det troligt att även de kommer att ge en 
negativ avkastning, om räntorna börjar 
stiga. Den placering som annars sticker 
ut är global teknologi, som inte haft ett 
negativt år sedan 2011. Teknologiaktier 
har, precis som obligationer, en mycket 
hög värdering i dagsläget. Det innebär 
inte att de inte kan fortsätta stiga. Men 
risken för en sättning, någon gång fram-
över, är större än  tidigare. 

Den viktigaste slutsatsen av de 10 
senaste årens avkastningar är att vara 
ödmjuk. Ingen placering växer till 
himlen, inte ens under 10 år av global 
återhämtning. Den som sprider sina 
risker mellan olika tillgångar får betyd-
ligt lägre risk än den som försöker att 

Historisk avkastning är ingen garanti för 
framtida avkastning. De pengar som place-
ras i en fond kan både öka och minska i 
värde och det är inte säkert att du får till-
baka hela det insatta kapitalet.  
Fullständiga informationsbroschyrer med 
 fondbestämmelser och faktablad hittar du 
under respektive fond i fondkurslistan på  
handelsbanken.se/fonder

Viktig information 

alltid hitta det senaste heta. Den som ägt 
en tiondel var av varje placering i 
tabellen har i genomsnitt fått en årlig 
avkastning på 9 procent (ingen portfölj 
vi rekommenderar, men ett bra exempel 
på hur riskspridning fungerar). 

På kort sikt svänger det alltså en hel 
del. Vad kan man då förvänta sig för 
avkastning på längre sikt? Tack vare en 
god vinstutveckling de senaste 10-20 
åren är utsikterna för aktier inte så svaga 

som man kanske 
tror när man 
enbart ser på den 
höga historiska 
avkastningen. 
Vissa aktiemark-
nader, i synnerhet 
den amerikanska, 
ser dock dyra ut, 

vilket främst beror på den höga andelen 
teknologiaktier. Svenska, europeiska 
och japanska aktier ser mer normalt 
värderade ut. Tillväxtmarknadsaktier är 
också relativt normalt värderade, men 
har en högre underliggande avkastning 
och får dessutom stöd av en stark åter-
hämtning just nu. 

E N LI GT VÅR A B E R ÄKN I N G AR har aktier 
från de utvecklade länderna i dag en 
förväntad avkastning runt 6 procent per 
år de kommande 10 åren. Svenska aktier 
kanske kommer ge runt 7 procent och 
tillväxtmarknadsaktier cirka 8 procent i 
genomsnitt per år. Det är betydligt lägre 
än de kunde förväntas ge förra våren, 
men då har de också gett en fantastisk 
avkastning sedan dess. Det är också en 
betydligt högre förväntad avkastning än 
för ränteplaceringar, som är nära noll på 
korta räntor och negativ på lågriskobli-
gationer om räntorna stiger framöver. 
Tar man hänsyn till inflationen har 
många ränteplaceringar en negativ för-
väntad avkastning. Aktier har också en 
högre förväntad avkastning än hedge-
fonder och råvaror. Så aktier är fortfa-
rande ”den renaste smutsiga skjortan i 
tvättkorgen”, som engelsmännen brukar 
säga. n

”På kort sikt svänger 
det en hel del. På lång  

sikt har aktier  
fortfarande en högre  
förväntad avkastning  

än alternativen. ”

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


Hur sammanfattar du fondåret?
– Det var tvära kast och en blandad 

utveckling på världens aktiemarknader. 
Enligt fondbolagens förening steg värdet 
på aktiefonder i genomsnitt med omkring 
4 procent mätt i svenska kronor. Samti-
digt visade Sverigefonder en genomsnitt-
lig värdeökning på drygt 19 procent och 
globalfonder steg med i genomsnitt 2,8 
procent. På tillväxtmarknaderna steg 
Kinafonder mest med en värdeökning på 
drygt 18 procent i snitt, medan många 
andra tillväxtmarknader föll 2020. 

Hur fördelade sig sparandet över året?
– Det var tidvis såväl stora in- som utflö-

den. Det var störst utflöden i samband med 
börsnedgången i mars då insättningarna 
på bankkonto ökade kraftigt. Därefter 
återkom spararnas insättningar i fonder 
sakta men säkert och året avslutades med 
stora inflöden, vilket förstärktes av den 
årliga avsättningen till premiepensionen i 
december.

Vilken typ av fonder var mest populärt?
– Av nysparandet sattes nästan 90 pro-

cent, 67 miljarder kronor, in i aktiefonder. 
Mest populärt var globala aktiefonder och 
branschfonder inom hållbar energi och ny 
teknik. Även bland Handelsbankens fon-
der lockade fonden Hållbar Energi mest 
nytt kapital, men även våra globalfonder 
och Sverigefonder var populära val. 

– Sedan 2010 har merparten av ny spa-
randet i aktiefonder gått till indexfonder. 
Men till skillnad från tidigare år valde 

 spararna förra året i högre utsträckning 
aktivt förvaltade fonder, drygt 75 procent 
av nysparandet, medan intresset för index-
fonder avtog. n

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.

Läs mer om sparande och placeringar på handelsbanken.se/spara
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Tre frågor till …

Svenskarna nysparade 76 miljarder 
kronor i fonder förra året och den 
samlade fondförmögenheten 
 uppgick vid utgången av året till 
rekordhöga 5 455 miljarder kronor. 
Det skriver Fondbolagens förening 
i sin årsrapport över fondsparan-
det i Sverige. 

KAJ KÄRKI, PLACERINGSEXPERT, HANDELSBANKEN

Fondförmögenheten på ny  
rekordnivå trots turbulent 2020

NETTOSPARANDE I FONDER
Per månad 2020
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