
FOKUSFOKUSFOKUS

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

FOKUS

Placeringar
NUMMER 6 • 26 AUGUSTI 2021

Intervju
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Pension
Så kan jämställda val ge  

en rikare pension

Aktiekollen
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Småspararnas 
revansch 

Intresset för att handla med aktier har ökat lavinartat under pandemin.  
Beväpnade med nätforum och memes har de nya småspararna blivit en  

maktfaktor som förändrat spelreglerna på aktiemarknaden.



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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S
ommaren går mot sitt slut, och det är dags att 
hälsa välkommen till ännu ett nummer av 
Fokus Placeringar!

De flesta aktiemarknader har fortsatt stiga 
under sommarmånaderna och Stockholms börsen står 
i skrivande stund hela åtta procent högre än vid 
 midsommartid. Den förbättrade konjunkturen och 
stigande företagsvinster i kombination med fortsatt 
låga räntor har varit en gynnsam miljö för aktier, även 
om inte alla marknader har gått upp. På sidan 15 berät-
tar vår allokeringschef Johann Guggi mer om utveck-
lingen och vilka möjligheter och risker han ser framför 
sig den närmaste tiden.

Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män 
är större än löneskillnaderna. Det allmänna 
pensions systemet är i sig könsneutralt vilket innebär 
att  skillnaderna beror på annat. Martin Björgell, 

 produktchef på Handelsbanken Liv, tar i en artikel 
på sidorna 8-9 upp några förslag på hur man kan 
agera så att ens pensionssparande blir mer jämlikt.

P
andemin rullar vidare och risken är att vi åter-
igen kommer drabbas av ökad smittspridning 
under hösten, även om betydligt färre personer 
antas behöva intensivvård än tidigare. Kriser är 

alltid tuffa att gå igenom, men de kan leda till bra saker 
på sikt. I månadens intervju på sidorna 10-12 berättar 
Kjell A Nordström och Per Schlingmann om hur den 
tekniska utvecklingen har tagit jättekliv den senaste 
tiden och om hur vi människor via både ökad innova-
tionskraft och anpassningsförmåga har skapat än 
bättre möjligheter för långsiktig tillväxt. 

 
Trevlig läsning!

Ledare

MIKAEL FORSSÉN, 
ANSVARIG UTGIVARE, 
HANDELSBANKEN

Höstupptakt

10Foto: Kristina Sahlén
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Aktuellt

D E N E KO N O M I S K A P O LITI KE N blir 
expansiv i flera år framöver, skriver 
Handelsbankens ekonomer i sin färska 
konjunkturprognos. Inte bara för att 
stötta återhämtningen, utan också för 
att motverka den ojämlikhet som ökat i 
pandemins spår. 

Världsekonomin fortsätter att 
 återhämta sig, med lyfta pandemi-
restriktioner, snabb BNP-tillväxt och 
en starkare arbetsmarknad. Med det 
blir stora förändringar i vad som 
 driver ekonomin. 

– Samhällen öppnas upp och vi ser 
att den globala tillväxten stärks när 
tillverkningsindustrin lämnar stafett-
pinnen till tjänstebranscherna, sam-
tidigt som arbetsmarknaden ljusnar, 
säger chefsekonom Christina Nyman. 

Å andra sidan har den snabba 
ökningen av covid-19-fall ökat 
 riskerna.

– Ett av de bekymmer vi står inför i 
höst är den snabba spridningen av 
 deltavarianten av covid-19. Men 

 intensivvården ser inte ut att belastas 
lika hårt som tidigare, och smitto-
vågen väntas inte leda till nya  massiva 
nedstängningar som kan hota världs-
ekonomin. 

AN D R A FAR HÅG O R S O M lyfts i 
 rapporten är ökande flaskhalsproblem 
och långa leveranstider som kan 
påverka både industriproduktionen 
och arbetsmarknaden. Ett annat tema 
är den ökande ojämlikheten.

– Vi tror att ojämlikhet hamnar 
högre upp på politiska agendan, då 
krisen drabbat låginkomstyrken hårt, 
säger Christina Nyman. I Sverige är 
arbetslösheten fortfarande hög även 
om det faktiskt råder brist på arbets-
kraft inom vissa områden, och 
 företagen blir alltmer optimistiska. 
Dessutom är det parlamentariska 
läget knepigt och vi går snart in i ett 
valår. Allt detta talar för en expansiv 
budget även nästa år.

Samtidigt sneglar världens central-
banker mot en sorti för krispolitiken 
och den senaste tiden har inflationen 
stigit kraftigt. 

– Envisa flaskhalsar i den globala 
leverantörskedjan har bidragit till en, 
som vi ser det, tillfällig inflationstopp, 
menar Christina Nyman. 

I prognoserna ligger fortsatt låga 
räntor. Och hon räknar med att långa 
marknadsräntor stiger långsamt och 
måttligt när centralbankerna lättar på 
gasen. Så återhämtningen ångar på, 
trots allt. n 
☛ handelsbanken.se/konjunkturprognos

I grunden ser Handelsbankens ekonomer fram 
emot en stark global ekonomisk återhämtning, 
men en del obalanser finns kvar och kan skapa 
bekymmer på vägen. 

Nyheter

Hoppfullt om 
 klimatmålen
FN:s klimatpanel IPCC släppte 
nyligen en rapport som tydligt 
påvisar sambandet mellan 
utsläpp, klimatpåverkan och 
extremväder. Rapporten kan 
både öka förståelsen och ge 
politiker ett bättre besluts
underlag.
Patric Lindqvist om rapporten: 

– Tydliga budskap ökar press
sen på handlingskraft, vilket i 
sin tur skapar möjligheter för 
bolagen och är avgörande 
för att vi ska få en omställning 
mot ett grönare samhälle 
som är mindre beroende av 
fossila bränslen. IPCC ger ett 
bra underlag inför det globala 
klimatmötet COP26 i Glasgow 
i höst, där beslut om konkreta 
åtgärder behöver få en central 
plats.

Patric Lindqvist förvaltar 
klimatfonden Hållbar Energi 
som placerar globalt i företag 
som utvecklar eller använder 
teknologier och metoder för 
att begränsa den globala upp
värmningen. 

– Vi investerar bland annat i 
företag inom förnybar energi, 
men också i bolag som kan bi
dra till effektivare energianvänd
ning. Fortsatta utmaningar på 
klimatområdet talar för fortsatt 
stark tillväxt inom området. Jag 
är övertygad om att tekniska 
framsteg kommer bidra till att 
klimatmålen nås, men det krävs 
också att vi alla ändrar våra 
dagliga vanor till viss del, säger 
Patric Lindqvist.

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 till-
baka hela det insatta beloppet.

Övergående 
bekymmer
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25 augusti 2021 
Övergående bekymmer 

- Återhämtningen ångar på trots deltaoron 

- Flaskhalsar hämmar industrin, men tjänstebranscherna tar över stafettpinnen 

- Finanspolitiken hjälper till att bekämpa den stigande ojämlikheten 

 

 

2017 2018 2019 2020

Tillverkningsindustrin
Tjänstesektorn
Detaljhandeln
Bygg och anläggning

Christina Nyman

Källor: Macrobond och Konjunkturinstitutet

http://handelsbanken.se/konjunkturprognos


VINJETT / undervinjett

B Ö R S I NTR E S S ET HAR Ö K AT drama-
tiskt bland småsparare sedan början 
av förra året. Antalet aktieägare ökar 
rekordsnabbt, och för första gången 
någonsin ägde svenska privatperso-
ner aktier till ett värde av mer än 
1 000 miljarder kronor vid årsskif-
tet. Var femte svensk är i dag aktie-
ägare. En liknande tendens syns 
även i andra länder.

I USA har de privata aktieägarna 
inte bara blivit fler, de har också bli-
vit en maktfaktor. Under lång tid 
flyttade de institutionella kapital-
förvaltarna fram sina positioner. 
Men privatpersoner omsätter nu 
faktiskt lika mycket på den ameri-
kanska aktiemarknaden som fonder 
och hedgefonder tillsammans. Och 
i början av 2021 visade småspararna 
att även de kunde påverka börsen.

Det fick stor uppmärksamhet när 
ett stort antal småsparare i januari 
drev upp kursen i spelbutikskedjan 
Gamestops aktie, som länge utveck-

I fokus

lats svagt. De flesta stora placerare 
hade gett upp hoppet om bolaget 
och många hedgefonder hade blan-
kat1) aktien. Men i takt med att 
privatpersoner drev upp aktie-
kursen tvingades hedgefon-
der köpa tillbaka aktien för 
att minimera sina förluster, 
vilket gjorde att kursen steg 
ännu mer.

AKTI E KU R S E N I G AM E STO P gick 
på kort tid från 17 dollar till som 
mest nästan 350 dollar, en 
20-dubbling. En stor hedge-
fond som blankat aktien, 
Melvin Capital, förlorade 
över halva sitt värde och var 
tvungen att ta in nytt kapital. 
Många privatpersoner, 
 däremot, gjorde sig en rejäl 
hacka. Flera experter dömde ut 
Gamestopaktien som en 
bubbla. Men ett halvår senare  
är kursen fortfarande mer än 

Småspararna  
– en ny maktfaktor 
på börsen
AKTIER Inte sedan IT-bubblan har intresset för aktier varit så 
stort som nu. De nya aktieägarna har inte alltid mycket pengar 
eller kunskap om aktier, men de har energi och riskvilja – och 
de vill ha roligt när de handlar. Det skapar både möjligheter 
och risker för andra aktieägare. 
Text Mats Nyman och Viktor Carlson, placeringsstrateger, Handelsbanken

4

 Mats Nyman

Viktor  Carlson 
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Småspararattacken mot 
Gamestop organiserades via 
bland annat  Redditforumet  
r/WallStreetBets.
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GAMESTOP – EN SYMBOL FÖR SMÅSPARARNAS 
REVANSCH MOT STORFINANSERNA
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I FOKUS  / Aktier

10 gånger högre än innan småspararna 
började köpa.

De nya amerikanska småspararna är 
inte bara ute efter att tjäna pengar. De vill 
ha roligt också. De har en egen kultur, 
diskussionsgrupper med miljontals med-
lemmar, underhållande videor och egna 
memes2) som bland annat handlar om att 
sätta dit storfinansen och myndigheterna. 
Att handla aktier har blivit socialt.

VAD LI G G E R DÅ bakom småspararnas 
comeback? Främst den tekniska utveck-
lingen, som gjort det billigare och enk-
lare att handla aktier. Hösten 2019 bör-
jade de stora amerikanska nätmäklarna 
erbjuda gratis courtage. Även i Sverige 
och i andra delar av Europa har courta-
get successivt fallit.

Det är också oändligt mycket lättare 
att hitta information om företag och 
aktier i dag än tidigare. Analyser, data 
och rykten finns överallt. Inlägg om 
aktier har ökat snabbt på sociala medier. 
Facebook, Twitter och Instagram (och i 
USA Reddit) är numera stora källor till 

information, liksom aktieforum, chattar 
och mäklarnas plattformar. 

Algoritmerna leder till att de som är 
intresserade av aktier exponeras mot det 
som är hett just nu, vilket förstärker 
kursrörelserna och bidrar till ”aktie-
bubblor”. Och eftersom vi människor 
helst skriver om affärer som gått bra, 
sprids en bild av att det är lätt att tjäna 
pengar på aktier, samtidigt som riskerna 
tonas ner.

Plattformarna för att handla aktier 
har blivit allt bättre och smidigare att 
använda. I USA är det lätt att handla 
derivat, att belåna sina aktier och att 
handla andelar av aktier. Och nätmäk-
larna har blivit alltmer spelliknande. 
Det kan vara svårt att se skillnad på en 
mäklarsajt och ett nätkasino när det 
sprutar konfetti över sidorna. När man 
blir kund hos vissa nätmäklare i USA får 
man en gratis aktie, på samma sätt som 
man får en gratis spelpott när man blir 
kund hos nätkasinon i Sverige.

Men det finns också förklaringar av 
mer övergående natur. Som att börsen 
har gått upp tolv år sedan finanskrisen. 
Många av de placerare som är som 
mest aktiva nu var inte med på börsen 
under finanskrisen och ännu färre var 
med när IT-bubblan kraschade år 
2000. Många har tjänat pengar på 
kryptovalutor och flyttar kapitalet till 

aktiemarknaden när de ser större 
potential där. 

Den breda börsuppgången det 
senaste året har gjort det svårt att miss-
lyckas. 80-90 procent av alla aktier i USA 
och i Sverige har stigit i värde det senaste 
året. I vanliga fall går bara hälften av alla 
aktier upp, och hälften går ner. Och bara 
runt 40 procent av alla aktier slår mark-
naden över tiden3).

Lägg därtill att amerikanska hushåll 
under pandemin fått ”gratispengar” i 
form av checkar, samtidigt som sport-
intresserade inte kunde spela på sport 
när matcher ställdes in. Många bytte 
snabbt till att handla i aktier i stället. 

D E NYA I NVE STE R AR NA är inte de 
typiska aktiespararna, män över 50 år 
med ett redan stort kapital. De nya 
 aktörerna är unga. De har inte mycket 
pengar, men de kompenserar genom att 
vara aggressiva och aktiva. Och de är 
villiga att ta stora risker. YOLO, You only 
live once, är stridsropet – ta stora risker 
och hoppas på det bästa. 

De nya aktörerna på aktiemarknaden 
skapar fler möjligheter för den mer 
erfarna placeraren. Det skapas fler 
 felprissatta aktier än tidigare. Men 
 samtidigt ökar riskerna. 

Vad är då viktigast att tänka på när man 
handlar aktier? Ja, det räcker inte längre 
med grundlig bolagsanalys. Man måste 
också ta hänsyn till vad som  händer på 
sociala medier, i synnerhet om man place-
rar kortsiktigt. Det finns skäl att vara för-
siktig, det finns mycket bubblor och 
bedragare där ute. Var skeptisk till ano-
nyma konton i sociala medier. Undvik 
instrument du inte förstår dig på. Var för-
siktig med aktier med låg  likviditet och var 
ännu försiktigare med onoterade aktier. 
Tänk – som alltid – på att sprida riskerna. 
Och även om det är lättare än någonsin att 
agera kortsiktigt, är det lika viktigt som 
tidigare att tänka långsiktigt. n

1) Att blanka en aktie innebär att sälja en aktie man 
inte har.

2) En meme är en ofta humoristisk illustration eller 
video med en kort text på internet.

3) Källa: Do Global Stocks Outperform US Treasury 
Bills? av Henrik Bessembinder (2019).

SNABB ÖKNING AV ANTALET  
AKTIEÄGARE I SVERIGE

Källa: Euroclear Sweden
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Fokuslistan / AKTIEKOLLEN 

  AKTIEKOLLEN

D E N 12 AU G U STI gjordes den senaste 
uppdateringen av Fokuslistan. Då tog 
Cloetta och Fabege plats som nya sektor-
favoriter istället för Essity och Catena. 
Den förstnämnda fick lämna listan efter 
en sänkt rekommendation från vår 

aktieanalytiker, medan lager- och 
industrifastighetsbolaget Catena 

byttes ut efter en stark kurs-
utveckling, som begränsar 
 potentialen, åtminstone i ett 

 kortare perspektiv. 
Konfektyrbolaget Cloetta på ver-

kades tydligt negativt av pandemin 
och nedstängningarna i Europa. Vi 
menar att detta innebär att bolaget kan bli 
en relativvinnare när restriktioner släpps 
och samhällen öppnar upp. Cloetta- 
aktien må ha stigit efter börsfallet i 
 samband med pandemins inledning, 
men inte i samma utsträckning som 
många andra aktier. Tydliga tecken på en 
återhämtning bör därför ge stöd för en 
omvärdering. Cloetta har ett lågt 
 investeringsbehov och väntas generera 
solida kassaflöden, vilket innebär möjlig-
heter till en stabil direktavkastning runt 
3,5 procent.

Fastighetsbolaget Fabege har ett 
tydligt fokus på Stockholm, där vi 
förväntar oss att se högre hyres-

nivåer framöver. Vidare bedömer vi att 
bolaget har god utvecklingspotential i 
bland annat Arenastaden i Solna. 
 Sammantaget har Fabege lågt värderade 
byggrätter för över 1,3 miljoner kvadrat-
meter kommersiella fastigheter och 
bostäder, vilket ger en god långsiktig 
tillväxtpotential. Vi ser även Fabege som 
ett intressant ”värdecase” då aktien hand-
las med rabatt mot substansvärdet och 
bolaget dessutom är lågt skuldsatt.

Hittills i år har tolv byten av sektor-
favoriter gjorts i Fokuslistan. Avkast-
ningen på de sålda aktierna har varierat 

mellan +37 procent (Catena) och -10 
procent (Sweco). Snitt avkastningen har 
varit 19 procent. Vi är väl medvetna om att 
2021 hittills varit ett exceptionellt starkt 
år och att liknande avkastningstal kan bli 
svåra att nå om vi får en  period med större 
kursrörelser på börsen. Av bolagen på 
Fokuslistan sticker just nu AstraZeneca, 
SSAB och Swedbank ut med uppgångar 
på 13-14 procent, sedan de togs in på 
 listan under våren.

Fokuslistan presenteras löpande i 
vår Marknadsinformationstjänst och i 
nyhetsbrevet Börsnytt. Utöver själva 
 listan ingår som vanligt uppdaterade 
nyckeltal, bolagsbeskrivningar samt vår 
syn i korthet för respektive bolag, där 
det framgår varför aktien är en sektor-
favorit. n

Två nya sektorfavoriter
Cloetta och Fabege är nya på listan denna gång när vi listar våra 
 aktieanalytikers främsta köprekommendationer inom respektive sektor. 
Tex  Lars Westberg, placeringsstrateg, Handelsbanken

 

 Lars Westberg

Bolag Sektor Inträdesdatum

Utveckling  
sedan 

inträde, %*

AstraZeneca Hälsovård 12 maj 2021 14,2

Cloetta Dagligvaror 12 aug 2021 4,9

Dometic Sällanköpsvaror/tjänster 12 maj 2021 7,6

Fabege Fastigheter 12 aug 2021 0,9

G5 Entertainment Teknologi 10 nov 2020 0,0

SSAB Basmaterial 12 mars 2021 13,5

Sandvik Industri 11 juni 2021 -4,0

Swedbank Finans 28 april 2021 12,9

Tele2 Telekommunikation 16 juni 2020 8,3

KURSUTVECKLING SEDAN INTRÄDE

*Tom 20210824, exklusive utdelningar

Fabege och Cloetta är 
nya på Fokuslistan.
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PENSION

E FTE R S O M VI LE VE R allt längre och har 
ett ojämlikt uttag av deltidsarbete, vård 
av barn och föräldraledighet, är skillna-
derna mellan män och kvinnors pensio-
ner fortsatt stora.

– Studier pekar på att pensionen för 
kvinnor och män blir jämlik först år 
2070, om nuvarande trend fortsätter. 
Det innebär att fler än två miljoner 
svenskar hinner gå i pension innan vi når 
dit. Handelsbanken vill bidra till att 
minska inkomstskillnaderna mellan 
könen, bland annat genom att ge förut-
sättningar för att öka avkastningen på 
kvinnors sparande. Vi driver därför 
 initiativet ”jämställd pension”, berättar 
Martin Björgell.

En orsak till skillnaderna är att det 
fortfarande är få familjer som delar lika 
på föräldraledigheten. Män tar i genom-
snitt ut 30 procent av all föräldraledighet 
medan kvinnor tar ut 70 procent av de 
utbetalda dagarna. Män har som grupp 
också både högre inkomst och större 
kapital samtidigt som kvinnor ofta 

Trots att pensionssystemet inte tar hänsyn till kön får kvinnor  
i genomsnitt ut 5 500 kronor mindre i pension än män varje månad, 
vilket är en större skillnad än lönegapet under arbetslivet. Men det  
finns åtgärder för att göra pensionssparandet mer jämlikt, säger 
Martin Björgell,  produktchef på Handelsbanken Liv.

sparar mindre, och tar lägre 
risk. Åtgärder som utjämnar 
skillnaderna kan till exempel 
handla om att dela lika på 
föräldraledighet, så att den som är ledig 
mer inte halkar efter i inkomst, eller att 
komplettera med eget sparande. 

– Ett sätt att jämna ut skillnaderna i 
pension är att starta ett månadssparande 
där ni båda två, eller den som tjänar mer, 
sätter in pengar till den med lägre 
inkomst eller lägre pensionssparande, 
säger Martin Björgell. 

HAN TI P SAR O C K SÅ om att gifta par och 
registrerade partners kan föra över 
premiepensionen till den som tar ett 
större ansvar för att få familjesituationen 
att fungera, som kompensation för 
pensionsbortfallet. Premiepensionen är 
den del av den allmänna pensionen som 
du själv kan styra över och hur stor den 
är beror på lönen. Avsättningen blir som 
mest omkring 12 000 kronor om året. 
För att skillnaderna ska jämnas ut 

 behöver du därför skriva över premie-
pensionen under en längre tid, några få 
år räcker inte. 

– Det handlar inte bara om att 
skydda den med lägre inkomst, 

menar Martin Björgell. Att flytta 
premiepension till den som har 
lägst marginalskatt kan också ge 

familjen en tryggare inkomst, 
rikare framtid och större frihet.  

De val man har gjort under arbets-
livet kan också öka behovet av att se över 
trygg hetsförsäkringar, då en part kan vara 
mer sårbar vid partnerns dödsfall, säger 
han.

ET T B R A FÖ R STA steg är att gå in på 
minpension.se och göra en kostnadsfri 
pensionsprognos. Gör det tillsammans 
med din partner för att få en komplett 
bild.

– Många vill ha hjälp med att få bättre 
överblick över sin pension och bokar då 
in ett rådgivningsmöte. De kunder som 
haft pensionsrådgivning upplever att de 
fått mer kunskap och ökad kontroll över 
den egna situationen. Med ett sparande 
ökar även tryggheten och den ekono-
miska självständigheten, konstaterar 
Martin Björgell. n

Källor: Försäkringskassan,  
Statistiska Centralbyrån SCB.

Så kan jämställda val 
ge en rikare pension

Martin Björgell
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Så kan jämställda val 
ge en rikare pension

✔�Arbeta heltid  
om du kan

Om familjesituationen kräver deltid är det ofta 
bättre att dela lika än att en av er tar hela ansva-
ret. Går det inte bör den som tar större ansvar 
för familjen och hushållet kompenseras. Varje 
period av deltidsarbete påverkar inkomsten 
och kan därmed även påverka inbetalningar till 
din pension och nivån på socialförsäkringar.

✔�Ta upp frågan om tjänstepension 
inför föräldra ledigheten

Stäm av om din arbetsgivare fortsätter att 
betala in till din tjänstepension även när du är 
föräldraledig. Tänk på att du som är företagare 
själv behöver säkerställa att du har ett spa-
rande och rätt trygghetsförsäkringar.  

✔��Komplettera med  
eget sparande

Se till så att ni båda har ett eget sparande för att 
minska skillnaden i inkomst mellan arbete och 
pension. Glöm inte bort att skriva äktenskaps-
förord så att sparandet blir enskild egendom, 
annars ingår det i giftorättsgods som ska delas 
vid en eventuell skilsmässa. 

✔��Dela om möjligt på 
 föräldraledigheten

Då blir även pensionen mer jämställd, och det 
ger dessutom bättre förutsättningar för båda 
föräldrar att utveckla sina karriärer, få en 
 starkare förankring på arbetsmarknaden och i 
framtiden en högre lön. 

✔��Dela på ansvaret då  
barnen är sjuka

Ett ojämnt uttag av ”vab” mellan föräldrar är en 
orsak till att kvinnor statistiskt sett får en lägre 
pension. Om du är borta från jobbet för att 
vårda barn ofta kan även din tjänstepension 
påverkas.

✔�Kompensera varandra 
 ekonomiskt

Den som tar större ansvar för föräldraledighet 
och vab, eller som har den lägre lönen, kanske 
bör kompenseras av den som inte tar lika stor 
del eller har högre lön. Ta reda på vad du får i 
pension när du arbetar heltid.

✔��Se över din pension och dina 
trygghetsförsäkringar

Genom att samla din pension hos oss får du en 
bättre överblick över ditt pensionssparande. 
Det kan också vara praktiskt att få pensions-
utbetalningar från ett ställe. Genom att slå ihop 
flera försäkringar till en kan du också minska de 
fasta avgifterna. Under livet kan dina behov av 
trygghet förändras, och då är det viktigt att 
också se över dina och familjens trygghets-
försäkringar.

☛  Läs mer om initiativet ”jämställd pension”  
på handelsbanken.se/pension

CHECKLISTA FÖR EN MER JÄMSTÄLLD PENSION
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”C O RO NA E X P R E S S ” är en liten bok 
som följer upp ”Urban Express” som 
Per Schlingmann och Kjell A Nord-
ström skrev tillsammans för några 
år sedan. Kortfattat beskrev den hur 
världen förändras genom globalise-
ring och urbanisering. Båda dessa 
megatrender har fått ett hack i kur-
van på grund av pandemin. Så vad 
händer nu? 

Redan i ”Corona Express” fram-
står författarna som optimister, trots 
att den utkom i januari i år då alla 
pilar pekade brant nedåt. Redan då 
överraskades de av ”ekonomins 
robusthet”. Åtta månader senare är 
deras ljusa framtidstro än mer fram-
trädande. Dysterkvistarnas dome-
dagsprofetior har kommit på skam, 
menar de. 

– Vissa prognosmakare trodde 
att så mycket som 30-40 procent av 
många länders BNP skulle för-
svinna. Nu ser det ut som om de 
nordiska länderna landar på 
omkring –3 och EU på –10-12 pro-
cent. Det är ju en enorm skillnad, 

säger Kjell A Nordström. 
Som många andra kriser för pan-

demin nämligen mycket gott med 
sig. Exempelvis har den tek-
niska utvecklingen tagit kvant-
språng. Och människor, inte 
minst företagare, har visat 
makalös innovationskraft och 
anpassningsförmåga. 

– Människors anpassnings-
barhet och omställningsför-
måga samt ekonomins robust-
het innebär strukturella 
förändringar som kommer att 
leda till tillväxt. Digitaliserings-
tempot har ökat kraftigt liksom 
robotiseringen. En del gynn-
samma beteendeförändringar 
blir permanenta, säger Per 
 Schlingmann. 

P O LITI KE R NA O C H Riksbanken 

har bidragit till att lindra pande-
mins omedelbara effekter, men frå-
gan är om de hänger med i det som 
kommer nu. I stället är det privata 
företag som ligger främst när det 

Intervju

”Ledare måste 
tala om varför 
saker ska göras”
De är båda bedömare av nuet och  framtiden, av politik, 
ekonomi och internationella  företag. Tillsammans 
har Kjell A Nordström och Per Schlingmann 
skrivit om pandemins långsiktiga konsekvenser. 
Och de är optimister.
Text Ingrid Kindahl  Foto Kristina Sahlén

Kjell A Nordström och Per Schlingmann
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KJELL A NORDSTRÖM
Företagsekonom, föreläsare 
och författare. 

Doktorerat vid Handels-
högskolan i Stockholm och 
blev känd genom boken Funky 
Business som han skrev med 
Jonas Ridderstråle. Forskar om 
multinationella företag och 
internationell handel. 

PER SCHLINGMANN
PR-konsult, föreläsare och 
 författare. 

Bakgrund inom Moderaterna 
som partisekreterare och stats-
sekreterare i Stadsrådsbered-
ningen. Anses ligga bakom den 
framgångsrika satsningen ”De 
nya Moderaterna”. Har dock 
lämnat partiet. 



 undervinjett / VINJETT
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INTERVJU / Kjell A Nordström och Per Schlingmann

gäller exempelvis att anpassa arbets-
platserna till distansarbete. Per 
 Schlingmann: 

– Man kan tycka att myndigheter 
borde gå före och låta folk jobba på dis-
tans, men det är företag som Spotify och 
Ericsson som ligger främst. Förkla-
ringen är att politiken är långsam, det är 
liksom hela idén. Men frågan är om det 
är ett stort problem. 

I N O M HÅLLBAR H ET S KE R just nu en 
makalös utveckling, också ledd av före-
tagen – så egentligen är politisk tröghet 
inget stort problem. Tvärtom ser både 
Per Schlingmann och Kjell A Nord-
ström stora möjligheter för Sverige att 
flytta fram sina positioner, tack vare 
stora satsningar på den teknologi som 
nuvarande transformation kräver. 

– Det är normalt att företag, särskilt 
de som är internationellt verksamma, 
leder innovationsracet. De måste helt 
enkelt vara på topp, kan inte halka efter. I 
nästa led drar de med sig organisationer 
som fackföreningarna. Först därefter 
kommer offentliga verksamheter med i 
den nya spelplanen och då kommer 
också nya lagar och regler, säger Kjell A 
Nordström. 

När det gäller arbetsmarknaden är 
distansarbetet och digitaliseringen här 
för att stanna. Kjell A Nordström beskri-

ver det som att dessa företeelser har fått 
in en fot i dörren hos företag och även i 
exempelvis sjukvården. Tidigare var 
läkarna de största motståndarna till 
digitala läkarbesök, men pandemin 
gjorde dem nödvändiga. 

Men distansarbete och videomöten 
fanns väl redan före pandemin?

– Ja, men de var gryende processer 
som nu har skyndats på. Alla visste att 
man kan ha videomöten, men få hade 
det. Nu ses alla på zoom, säger Kjell A 
Nordström. 

D E FÖ R UT S E R BÅDA en fortsatt snabb 
utveckling av den typen av distanstjäns-
ter. Snart tror de att 
det finns anpassade 
plattformar för digi-
tala intervjuer, andra 
för kreativa proces-
ser och så vidare. 
Överhuvudtaget 
kommer tjänsteut-
vecklingen att ta stora kliv framåt och bli 
svenskarnas nästa stora arbetsmarknad. 
Paradoxen är att det samtidigt pågår en 
deglobalisering och återindustrialise-
ring av Sverige. Det vill säga att länder 
som Sverige tar hem produktion och 
förlägger ny storindustri till Norrland. 
Industrijobben blir plötsligt fler och 
viktigare. 

– Fiska laxen på en kontinent och 
rensa den på en annan blir orimligt, kon-
staterar Kjell A Nordström. 

Han menar att det är en slags återgång 
till Sveriges ursprungliga framgångsfak-
torer. Ett land som är avlångt, har smala 
vägar och kallt klimat måste helt enkelt 
ha säkra bilar – och två stora bilmärken 
uppstod här. Nu byggs en industribas för 
att klara nya svårigheter, som klimatho-
tet. Batterifabrik i Skellefteå och flera 
enorma satsningar på fossilfritt stål är ett 
par exempel. 

O M P E R S C H LI N G MAN N och Kjell A 
Nordström skulle lägga till ett kapitel i 
”Corona Express” i dag, skulle det bli en 
fördjupning om framtidens ledarskap. 
För även om fabriker och tillverkning 
flyttar hem och närproducerade livs-
medel hittar sina kunder med hjälp av så 
kallade REKO-ringar, kommer ett och 
samma företags medarbetare att vara 
spridda när kontoren skalas ner. Hur 
leder man dem?

Här förutspår Schlingmann/Nord-
ström att hr-experter gör anspråk på mer 
makt. Deras jobb går från att vara 
”internpoliser”, det vill säga hanterar 
konflikter, tvister och uppsägningar, till 
att bli mäklare och coacher med huma-
nistiska förtecken. Det förutsätter samti-
digt mer struktur i ledandet, vilket alltså 
är en annan paradox. När alla finns på 
samma kontor blir arbetet till viss del 

självkoordinerande, 
det vill säga att det 
räcker att medarbe-
tarna tittar på varan-
dra för att förstå vad 
som ska göras. Den 
effekten håller på att 
försvinna. Nu behövs 

digitala inbjudningar och koder för att 
sätta upp ett vanligt möte, som tidigare 
kunde äga rum spontant i kafferummet.  

– Ledare måste bli bättre på att skapa 
strukturer för arbetet, peka ut målen och 
framför allt tala om varför saker ska 
göras. Det ställer stora krav på ett mer 
kommunikativt ledarskap, avslutar Per 
Schlingmann. n
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”Fiska laxen på en 
 kontinent och rensa  

den på en annan  
blir orimligt.”
KJELL A NORDSTRÖM
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 PLACERAT

MÅN G A S O M S PAR AR väljer mer eller 
mindre automatiskt att ha sina värde-
papper och fonder i ISK. Investerings-
sparkontot har flera fördelar, inte minst 
att schablonskatten är begränsad när 
räntan är låg, och att man slipper dekla-
rera. Att man kan rösta för sina aktier är 
också positivt. 

Men det finns också nackdelar. Den 
största är kanske att man får betala skatt 
även vid förlust och utebliven vinst – 

något som lär bli vanligare den dagen 
marknaderna vänder ner. Den som äger 
utländska aktier förlorar också genom 
att källskatten på utdelningar inte alltid 
kvittas mot schablonskatten, och att det 
kan bli en del administrativt krångel.

Kapitalförsäkringens beskattning är 
snarlik den för ISK. Men den är faktiskt 
inte helt identisk. En fördel är att 
källskatt på utländska utdelningar 
 kvittas mot schablonskatten på kapital-

försäkringen, och att försäkringsbolaget 
ansvarar för administrationen. Å andra 
sidan kan schablonskatten inte kvittas 
mot förluster och utgifter i inkomstslaget 
kapital. Dessutom kan man välja för-
månstagare och att kapitalet ska vara 
mottagarens enskilda egendom. Det 
finns också en möjlighet att välja löpande 
utbetalning, vilket gör att kapitalförsäk-
ring kan vara intressant för pensions-
sparande. En annan fördel med kapital-
försäkring är att den kan ägas av företag 
och innehålla olika typer av försäkrings-
skydd. 

Traditionellt direktsparande har 
kommit lite i skymundan på senare år. 
Men det har flera fördelar, främst kanske 

Välj rätt sparmiljö
De flesta som sparar aktivt lägger mycket tid på att välja vad de ska placera i, och 
funderar betydligt mindre på att spara på rätt sätt. Men valet av sparmiljö kan ha 
stor betydelse för avkastningen på lång sikt. Vi tittar närmare på alternativen. 

Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken
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PLACERAT / Sparmiljöer 

att man slipper betala skatt om place-
ringarna inte går med vinst och att man 
har avdragsrätt för eventuella förluster. 
En annan fördel med direktsparande är 
att för den som placerar långsiktigt växer 
kapitalet utan skatteavbränning, vilket 
ger en större ränta på ränta-effekt. Detta 
gäller i synnerhet för placeringar som 
återinvesterar utdelningen, till exempel 
de flesta fonder. Nackdelarna är förstås 
att man behöver deklarera kapitalvinst/
förlust vid försäljning, att utdelningar 
och räntebetalningar beskattas löpande, 
och för direktägda fonder betalas en 
”fondskatt” på 0,12 procent per år. 

D ET FI N N S S O M synes många aspekter 
att tänka på när man ska välja. Så vad blir 
slutsatsen?
●  För en aktiv placerare är ISK ofta att 

föredra, eftersom man slipper dekla-
rera, och slipper skatt på kapitalvinster 
och utdelningar. Skulle schablonskat-
ten stiga i framtiden har man en ”gratis 
option” att byta sparmiljö utan ytterli-
gare beskattning. Men ISK förutsätter 
att man tar lite risk i sitt sparande och 
väljer placeringar med högre förvän-
tad avkastning. För de flesta former av 
räntesparande är ISK helt enkelt inte 
lönsamt.

●  Är man riktigt långsiktig kan direkt-
sparande i vissa fall vara bättre efter-
som kapitalet då kan växa obeskattat 
med ränta på ränta. Detta gäller i 
 synnerhet om man sparar med lite 
lägre risk och i fonder som inte ger 
utdelning. 

●  Kapitalförsäkring passar den som vill 
välja förmånstagare, som vill ha löpande 
utbetalningar eller som äger utdelande 
utländska aktier, samt företagare efter-
som ISK inte finns för företag.

HAR D U M Ö J LI G H ET att omvandla din 
lön till pension finns ytterligare två 
alternativ, löneväxling och pensionsför-
säkring. I båda fallen tas sparandet av 
bruttolönen, vilket gör att man får 
avkastning även på den ”uppskjutna 
skatten”. Båda är särskilt intressanta om 
man idag har en inkomst över bryt-
punkten för statlig inkomstskatt 
(43 600 kr per månad) men räknar med 
att hamna under brytpunkten som 

pensionär. Kom dock ihåg att utöver 
den låga schablonskatten inkomst-
beskattas hela beloppet vid uttag, och 
sparandet kan tas ut tidigast vid 55 års 
ålder och under minst fem år. 
●  För den som är anställd kan löne-

växling till tjänstepension ofta vara 
fördelaktigt eftersom schablonskatten 
är lägre än skatten på ISK och kapital-
försäkringar, och arbetsgivaren ofta 
”toppar upp” premien (eftersom 
arbetsgivaravgiften är lägre). Men 
observera att löneväxling bara passar 
vid inkomster över 45 900 per månad, 
eftersom avsättningen annars minskar 
den allmänna pensionen.

●  Egen pensionsförsäkring (den som 
sedan 2016 inte längre är avdragsgill 
för vanliga löntagare) är ett bra alterna-
tiv för företagare och för löntagare som 
saknar pensionsrätt. Man får dra av 
upp till 35 procent av företagets över-
skott respektive lönen, dock maximalt 
476 000 kronor per år. n

”ISK, har flera 
 fördelar, inte 

minst att 
 schablonskatten 
är begränsad när 
räntan är låg, och 

att man slipper 
deklarera.”

MATS NYMAN

 NÅGRA SKILLNADER MELLAN SPARMILJÖER

Fördelar Att tänka på

Direktsparande •  Kapitalet växer utan skatte-
avdrag, ger ränta på ränta-effekt

•  Beskattning först vid realisering 
av vinster, utdelningar och ränta 

• Rätt att rösta för aktier

•  Du behöver skatta för och 
 deklarera vinster samt utdelningar 
och ränta

• Avdragsrätt för förluster

•  ”Fondskatt” 0,12% per år betalas på 
fondinnehav

ISK •  Låg beskattning så länge räntan 
är låg

•  Du kan sälja eller byta innehav 
när du vill utan att det utlöser 
någon skatt

• Rätt att rösta för aktier

•  Du beskattas även vid förlust eller 
utebliven vinst

•  Schablonskatten kan ibland kvittas 
mot förluster och utgifter i 
 inkomstslaget kapital

•  Källskatt på utländska utdelningar 
kvittas inte automatiskt fullt ut

• Ej för onoterade aktier

Kapitalförsäkring •  Låg beskattning så länge räntan 
är låg

•  Du kan sälja eller byta innehav 
när du vill utan att det utlöser 
någon skatt

•  Källskatt på utländska 
 utdelningar kvittas automatiskt

•  Möjligt välja förmånstagare och 
att kapitalet ska vara 
 mottagarens enskilda egendom 

•  Möjligt med löpande  
 utbetalning

•  Du beskattas även vid förlust eller 
utebliven vinst

• Ingen rätt att rösta för aktier

•  Schablonskatten kan inte kvittas 
mot förluster i inkomstslaget 
 kapital

• Ej för onoterade aktier

• Kan ägas av företag

Källa: Handelsbanken
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EUROPA SMÅBOLAG
●��Fortsatt goda utsikter för 

återhämtning på Europas aktie-
marknader

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

SVERIGE TEMA
●��Svenska företag är världsle-

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

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

TILLVÄXTMARKNAD TEMA
●��Många tillväxtmarknader är 

 cykliska och därför vinnare på 
en återhämtning i världseko-
nomin 

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

Till våra fondtips väljer vi just nu 
fonder som bör gynnas av de snabba 
förändringarna i ekonomin, samtidigt 
som de bedöms ha stor långsiktig 

potential. 
Fondtipsen är valda ur 

Handels bankens fondsor-
timent. Urvalet baseras 
på  Handelsbankens mark-
nadssyn och tidshorison-
ten är 3–6 månader.

Ansvarig för tipsen är Mats 
Nyman,  placeringsstrateg, 

 Handelsbanken.

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

Våra  
placerings tips  

är tänkta som ett  
komplement till en  

basportfölj med god  
riskspridning. 

Två av tre fondtips, Europa Småbolag och 
Sverige Tema, har utvecklats väl med 
uppgångar runt 20 procent i år. Det tredje 
fondtipset, Tillväxtmarknad Tema, har 

däremot haft en svag utveckling. Den breda 
spridningen av deltavarianten av covid19 
har påverkat den ekonomiska återhämt
ningen i tillväxtmarknaderna, samtidigt som 
kinesiska myndigheter har stramat åt 
regelverket för teknologisektorn. På dagens 
nivå är börsvärderingen i tillväxtländerna 

intressant, samtidigt som ekonomierna 
bedöms återhämta sig väl. Oron kring 
regleringar i Kina på marknaden bör 
gradvis avta framöver, varför vi behåller 
Tillväxtmarknad Tema som fondtips.
Läs mer om Kinas aktiemarknad i intervjun  
på nästa sida.

Fondtips

Vad händer på marknaden?
– De flesta börser har fortsatt stiga 

under sommaren och på räntemarkna-
den har det varit en lugn period. Bäst 
avkastning den senaste månaden har 
europeiska och japanska aktier haft, 
följt av aktiemarknaderna i USA och 
Sverige.  Tillväxtmarknadsaktier har 
däremot haft motvind, drivet av ned-

gångar på den kinesiska börsen efter 
oro för vinstregleringar.

Hur ser ni på ekonomi och 
marknad framöver?

– Vår positiva syn på risk-
tillgångar består, vilket åter-

speglas i att vi föredrar aktier 
framför ränteplace-

ringar i Multi 
Asset- fonderna. 
Bolagen har 

överlag  rapporterat betydligt starkare 
vinster än väntat för det andra kvartalet, 
drivet av både högre försäljning och 
förbättrade marginaler. Det gör att vi ser 
en möjlighet till förbättrade marginaler 
under resten av året, samt att företagens 
investeringstakt ökar.

– I takt med att den amerikanska 
ekonomin förbättras räknar vi med 
långsamt stigande marknadsräntor. 
Men vi ser inga räntehöjningar från de 
stora central bankerna i närtid. Blickar 
vi framåt är vaccineringstakten 
 avgörande för ett mer normalt läge i 
ekonomin. Vi föredrar regioner som 
kommer att gynnas av en cyklisk åter-
hämtning, främst aktiemarknaderna i 
Europa, Sverige och tillväxtmarknads-
länder. Värderingarna på dessa börser 
är mer attraktiva jämfört med andra 
regioner.

Vad talar för en fortsatt stigande börs?
– Eftersom aktiemarknaden har 

utvecklats starkt samtidigt som främst 
amerikanska marknadsräntor ännu 
befinner sig på låga nivåer verkar den 
största risken, det vill säga snabbt sti-
gande räntor, ha minskat åtminstone på 
kort sikt. I takt med antalet vaccinerade 
ökar och ekonomier öppnar upp kom-
mer den globala tillväxttakten i år att bli 
den högsta på flera decennier. Stora 
finanspolitiska stimulanser och central-
bankernas expansiva penningpolitik 
stödjer återhämtningen, liksom ett upp-
dämt konsumtionsbehov och därmed 
ökade företagsinvesteringar.

Vad ser ni för risker?
– Den största risken är, enligt vår 

bedömning, om räntorna stiger snabb-
are och mer än vad marknaden mäktar 
med. Den expansiva politiken från både 
centralbanker och politiker har gett en 
potentiell grogrund för en inflationstakt 
som är högre än vad marknaden lång-
siktigt förväntar sig. Vår bedömning är 
att den höga inflationstakten är tempo-
rär, men inflationstakten i USA är en av 
våra (och marknadens) fokuspunkter 
fram över. n

Medvinden fortsätter
Vi befinner oss i en miljö som, enligt vår bedömning, är fortsatt fördelaktig för 
risktillgångar som aktier, säger allokeringschef Johann Guggi, vars team bland 
annat förvaltar Multi Assetfonderna. Samtidigt håller han ett öga på hur 
 inflationstakten i USA, räntenivåerna och arbetsmarknaden utvecklas. 

Johann Guggi

Portföljstategi / PLACERAT 

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

Vad ligger bakom en svagare ekono-
misk utveckling?

– En förklaring är att Kina redan i vint-
ras lättade på gaspedalen i penningpoliti-
ken. En annan är den senaste tidens nya 
utbrott av covid-19 på olika platser i landet. 
De leder till lokala nedstängningar och att 
konsumenter överlag håller hårdare i plån-
böckerna. Oron för nya utbrott är tyvärr 
stor då de kinesiska vaccinen inte är lika 
effektiva som de västerländska.

Och aktiemarknaderna?
–  Den kinesiska statens införande av 

hårdare regleringar på flera områden har 
påverkat negativt. Den drastiska åtgärden 
med vinstförbud i delar av den privata 
utbildningssektorn sände chockvågor 

genom marknaden. Kommande regle-
ringar av teknologisektorn är lättare att 
förstå då det handlar om bättre konsu-
mentskydd. Som att förhindra prisdiskri-
minering, vilseledande marknadsföring, 
aggressiv AI-baserad riktad marknadsfö-
ring, osunda finansiella tjänster och platt-
formarnas delning av användardata. 

– Även om många regleringar får anses 
sunda i ett samhällsperspektiv, innebär de 
sämre intjäningsförmåga för en del teknik-
bolag. Troligtvis kommer nya regleringar 
med sikte på att minska tid och pengar som 
barn lägger på dataspel och live streaming. 

Vad kan vända trenden? 
– Förmodligen kommer marknaden 

senare i höst åter lyfta blicken mot den 
långsiktiga potentialen i landet och de 
kinesiska bolagen. Nya regleringar och fler 
detaljer om redan annonserade åtgärder 
väntas, men bortom det ser det ljusare ut. 
En något mer expansiv penningpolitik kan 
också bli aktuell igen med tanke på tröghe-
ten i ekonomin. Det skulle vara positivt för 
börserna.

Hur tänker ni i fonderna inför hösten? 
– Vi fokuserar på att välja ut enskilda 

bolag, inte på någon särskild sektor. Ton-
vikten ligger på marknadsledande bolag 
med starka kassaflöden, som exempelvis 
halvledarbolagen TSMC och Mediatek 
samt i Alibaba. Vi har sålt ut mindre inne-
hav inom privat utbildning och har mins-
kat positionerna i ett antal internetbolag, 
exempelvis Tencent. 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.

Fyra frågor till …

Börserna i Kina har varit skakiga 
under sommaren, bland annat 
efter kinesiska statens tuffare tag 
mot teknikjättarna. Men även den 
ekonomiska utvecklingen har 
dämpats. Vad är det som händer? 

MIKAEL SENS, FÖRVALTARE, HANDELSBANKEN FONDER

Svagt på Kinas börser 
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