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Förändringstrycket
ökar
Den globala hälsokrisen tvingar alla att ställa om i rekordtakt, med nya
arbetssätt och vanor, både i arbetslivet och privat. Vi går igenom de
 iktigaste trenderna och företagen som kan bli vinnare på omställningen.
v
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fter en speciell vår är sommaren och värmen
äntligen här! För några dagar sedan inföll
sommarsolståndet, den tidpunkt på året då solen
står som allra högst på himlen. Stockholms
börsens zenit inträffade lite tidigare under året, och även
om återhämtningen sedan det djupa börsfallet i mars
varit kraftfull så återstår det ännu drygt 10 procent till
toppen.
Marknadens aktörer pendlar mellan optimism och
pessimism, starkt styrda av ett motstridigt nyhetsflöde.
Å ena sidan överraskar den ekonomiska statistiken
positivt där framförallt framåtblickande indikatorer
börjar se betydligt ljusare ut runt om i världen. Å andra
sidan har smittspridningen i världen återigen ökat vilket
riskerar att försena ytterligare lättnader av restriktioner,
och därmed den ekonomiska återhämtningen.
Ur kriser föds nya insikter och beteenden. På sidorna 4-7
berättar Staffan Lindfeldt, aktiechef på Handelsbanken
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Fonder, vilka slutsatser runt trender och investeringsteman
som vår fondförvaltning drar och vilka branscher och bolag
som kan komma att utvecklas bra framöver.

M

ånadens intervju är denna gång med Fond
bolagens förenings sparekonom Gustav
Sjöholm som bland annat berättar hur
svenska fondsparare agerat under pandemin
och hur han anser sparare bör tänka i kristider. Långsik
tighet, riskspridning och regelbundna insättningar är
några nyckelord.
Nästa nummer av Fokus Placeringar kommer i slutet
av augusti. Du behöver dock inte vänta så länge om du vill
följa marknadsutvecklingen och ta del av våra analyser.
Via vår Marknadsinformation kan du dagligen läsa
marknadskommentarer och analyser samt även ta del av
vårt populära marknadsbrev Börsnytt.
Trevlig sommar!

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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Aktuellt
Nyheter
Hållbarhet en
förutsättning
för lönsamhet
Handelsbanken Fonders
ambition är att det kapital som
förvaltas ska bidra till att uppfylla
FN:s Globala mål för hållbar
utveckling, att alla människor
kan leva i välstånd samt att eko
nomiska, sociala och tekniska
framsteg sker i harmoni med
naturen. En viktig pusselbit för
att identifiera verksamheter
att investera i finns till exempel
inom områden som jämställd
het, mångfald, lika möjligheter,
hälsa och säkerhet.
Genom att investera i linje
med en hållbar, klimatbeständig
väg går det att dra nytta av
affärsmöjligheter och samtidigt
minimera klimatrelaterade
omställningsrisker. Som kapital
förvaltare gäller det att hänga
med i snabba förändringar.

Som ett resultat av EU-kommissionens
kommande återhämtningspaket kan EU
bland annat få en miljon nya laddstolpar.

Kan ambition bli verklighet?
Även om förhandlingarna fortfarande pågår, ser vi
med EU:s föreslagna återhämtningspaket ett första
tecken på att en mer grön ekonomisk återhämt
ning i linje med EU:s klimatambitioner också kan
komma att omsättas i handling.
Text Josefin Johansson,
hållbarhetsanalytiker, aktieanalys, Handelsbanken

– Det kan vara allt från AI,
en åldrande befolkning i värl
den och en fortsatt urbanise
ring, men också möjligheter i
att bygga bort bilberoende
med kollektivtrafik, förny
bara energikällor och moder
na digitala lösningar för mer
inkluderande och levande
städer, säger Magdalena
Wahlqvist Alveskog, vd
Handelsbanken Fonder.

Handelsbanken Fonders arbete
med hållbar förvalt
ning är ett exempel på
Hållbarhets- och
ort
ägarstyrningsrapp
hur Handelsbanken
2019
er
Handelsbanken Fond
tar sitt ansvar för att
bidra till ett mer håll
bart samhälle. Läs mer
i vår Hållbarhets- och
ägarstyrningsrapport
2019.


☛

www.handelsbanken.
com/sv/hallbarhet/nyheter/
hallbarhet-for-lonsamhet

Josefin
Johansson
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I SAMBAND MED långtidsbudgeten
för 2021-27 tillkännagav EU-kom
missionen ett återhämtningspaket
med ambitionen att skynda på över
gången till en mer grön och digital
ekonomi, genom att använda Euro
pas Gröna giv som EU:s återhämt
ningsstrategi.
Några av de gröna prioritering
arna i förslaget gäller hållbara trans
porter, förnybar energi och en ”reno
veringsvåg” av byggnader för att höja
energieffektiviteten. Bland annat vill
man att en miljon nya laddstationer
för elfordon kommer på plats.
Offentliga investeringar förväntas
respektera en ”grön ed” om att ”inte
göra någon skada”. Något som skulle
kunna innebära att inga pengar ska
gå till aktiviteter som är skadliga för
klimat och miljö som verksamheter
kopplade till fossila bränslen. Dess
utom föreslås att fonden för en rätt
vis omställning (Just Transition
Fund) ska stärkas med 40 miljarder

euro för att snabba på EU-ländernas
omställning till en klimatneutral
ekonomi.
Trots uttalade ambitioner att
investera hållbart för framtiden har
paketet redan fått kritik från exem
pelvis Världsnaturfonden WWF för
att det inte tar tillvara möjligheterna
för hållbara investeringar fullt ut,
samt att det saknas tillräckliga krite
rier och verktyg för att säkra att
pengarna inte går till sådant som är
skadligt för miljön. Förslaget ger i
dagsläget inte heller några detaljer
kring vilka pengar som är öron
märkta för gröna projekt såsom den
föreslagna renoveringsvågen.
Detta till trots, och med risk
för att förslaget vattnas ur under
kommande förhandlingar, verkar
det i våra ögon möjligt att återhämt
ningsförslaget faktiskt öppnar för
att snabba på en grön omställning
inom vissa områden. Även om vi vill
understryka att återhämtningspake
tet fortfarande är ett förslag som ska
förhandlas och kräver godkännande
från de 27 medlemsländerna samt
EU-parlamentet, sänder förslaget
i våra ögon en signal om att EU:s
klimatambitioner står fast och att
den Gröna given fortsätter att vara
prioriterad. n
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I fokus

VINJETT / undervinjett

Nya vindar på
andra sidan krisen
FONDER. Kriser leder ofta till förändring. Covid19-pandemin
är inget undantag. På rekordtid har vi ställt om, nya insikter
och förändrade beteenden har skapat nya vanor för att
bromsa smittspridningen vilket får effekter för företagen.
Text Staffan Lindfeldt, aktiechef, Handelsbanken Fonder

4

CORONAKRISEN HAR SNABBAT på
utvecklingen och förstärkt trender
som redan tidigare var på gång.
Inom vissa nischer har vi på två
månader sett en utveckling som i ett
mer normalt läge kanske skulle ta
två år. Ju längre krisen pågår desto
djupare kommer nya vanor och
beteenden att sätta sig.
Affärsmodeller blir förlegade,
nya företeelser ser ljuset och företag
byggs upp. Med en dämpad
utveckling i världsekono
min och press på företa
gens vinster är vår över
tygelse att de bolag som
av egen kraft kan skapa
tillväxt kommer att pre
mieras på börsen.
Staffan Lindfeldt
För att sålla ut välskötta,
hållbara marknadsledande
företag med goda tillväxt
utsikter har vi genom vår tematiska
analysprocess identifierat ett antal
nya insikter och frågeställningar vi
tror kommer sätta prägel på världen
efter covid-19.
EN AV DE tydligaste och mest
omskrivna trenderna är hur samhäl
let digitaliserats. Allt fler arbetar

hemifrån vilket skyndat på utveck
lingen och spridningen av verktyg
som underlättar distansarbete. Skol
undervisning, konferenser, semina
rier och möten har helt eller delvis
flyttat online. I många fall har det till
och med fungerat bättre än traditio
nella arbetssätt. Vi tror att detta
kommer att fortsätta, om än i något
mindre skala, även när corona-
pandemin har klingat av. Intres
santa investeringar går att hitta
bland både teknologibolag som
levererar mjukvaror och duktiga
online utbildningsbolag.
När vi stannar hemma och inte
kan, eller vill, gå ut blir nätet allt
viktigare. Vi handlar dagligvaror
online och konsumerar underhåll
ning digitalt – allt från dataspel till
livestreaming av konserter och
idrottsevenemang. Även enklare
läkarbesök kan med fördel ske via
appar.
Många tjänster har nått en ny
publik. Användarna vänjer sig
snabbt samtidigt som tjänsterna
utvecklas och fungerar allt bättre.
Knäckfrågan är i hur stor utsträck
ning nya användare kommer att
hålla fast vid dessa nya vanor när

Foto: TT Bild

Hem och trädgård är ett av de teman som
fått ett rejält uppsving under krisen. Här
handelsträdgården i Ulriksdal.
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startade en debatt om att globala värde
kedjor innebär risker. Nu efter insikten
om att anställda kan bli sjuka och att hela
städer kan stängas ner har denna blivit
allt mer intensiv. Vi tror att vi, åtmins
tone under en period, kan få se att företag
håller högre lager för att minska riskerna
för leveransavbrott. Samtidigt kommer
många bolag att göra en strategisk över
syn av sina leverantörskedjor, där fler
leverantörer och mer regional produk
tion skulle kunna bli ett utfall.
På kort sikt kan detta öka produk
tionskostnaderna, men genom använ
dande av modern produktionsteknik,
exempelvis genom automatisering och
robotisering kan produktionen bli mer
effektiv, säkrare och av jämnare kvalitet.
Denna produktivitetsökning motverkar,
åtminstone till viss del, kostnadsökning
arna.
Krisen har även lyft fram nya fråge
ställningar och gett oss insikter som
kräver investeringar. Allt från hur arbets
platser bör utformas till hur städer kan
planeras för att undvika alltför stora
folksamlingar. Vi tror på företag som
gynnas av ett ökat fokus på att skapa en
miljö som minimerar risken för smitt
spridning, som till exempel ut- och
ombyggnad av ventilationssystem och
konsulter inom stadsplanering och kol
lektivtrafik. Att bygga ett mer klimat
smart och ”virussäkrat” samhälle kan
vara en viktig del i framtida stimulans
program.
BRISTER I HÄLSOVÅRDSSYSTEMEN har
synliggjorts och vi räknar med mer
investeringar i produktivitet, kapacitet
och kvalitet inom sjukvården. Mätut
rustning, basmaterial och skyddskläder
måste finnas på plats på sjukhusen. Sam

DEMOGRAFI

Hello Fresh

Veeva – amerikanskt mjukvaruföretag som
utvecklar molnbaserade företagsplattformar
till läkemedels- och biovetenskapliga industrin
Roche – globalt schweiziskt läkemedels- och
diagnostikbolag
TeamViewer – tyskt mjukvaruföretag som
utvecklar mjukvara för uppkoppling på distans
samt för att koppla ihop olika typer av it-
plattformar.

Foto: Hello Fresh

HANDELSKRIGET MELLAN USA och Kina

Bolag som Handelsbankens fonder
investerar i som kan gynnas av de
identifierade trenderna – ett urval

Microsoft – amerikanskt mjukvaruföretag
med produkter som underlättar distansarbete

PRODUKTIVITET

Microsoft

Hello Fresh – tysk matkasse-gigant
Amazon – amerikanskt världsledande
e-handels- och molntjänstföretag

Cancom – tysk systemintegratör som bland

annat erbjuder nätverkslösningar, datalagring
och hjälper bolag att integrera molntjänster i
sina affärsmodeller

HMS Industrial Networks – svensk

världsledande leverantör av lösningar för
industriell kommunikation och industriell IoT

Grand Canyon Education

– amerikanskt utbildningsföretag, erbjuder
eftergymnasiala utbildningar online

Keyence – japanskt automatiseringsbolag,
Foto: Microsoft

krisen avtar. Därför gäller det att leveran
törerna ständigt förbättrar sina erbju
danden. Vi tror att dataspelsbolag och
företag som erbjuder kringtjänster,
kommer fortsätta växa snabbt. Liksom
ägare av plattformar och rättigheter för
streamingtjänster.

tidigt som vård som fått stå tillbaka
under pandemin, exempelvis tandvård,
knä- och höftledsoperationer, behöver
komma igång igen. Det finns ett upp
dämt behov på många håll inom hälso
vård. Medicinteknikbolag inom områ
den som diagnostik och sensorer, samt
företag som erbjuder digital vård tror vi
kommer vara vinnare under lång tid. På
lite kortare sikt gynnas så klart tillver
kare av hygienprodukter av ökat fokus
på minskad smittspridning.
Det gäller dock att vara noga med
aktievalen då det varit rusning till vissa
aktier inom både hälsovård och digitali
sering under våren. Även om många

producerar bland annat avancerade mät
instrument och lösningar för automatisering
av produktionsprocesser.

Kahoot – norsk utvecklare av en spelbase
rad utbildningsplattform

aktier gått väldigt starkt finns det gott
om bolag som inte bara åtnjuter en kort
siktig efterfrågeökning utan som vi
bedömer kommer kunna skapa god
tillväxt under många år, även efter
covid-19-pandemin. Det är denna typ av
bolag, med hållbara affärsmodeller och
stort inslag av långsiktig strukturell till
växt vi föredrar att investera i, och det
finns fortfarande många spännande
kandidater utöver de vi redan har i port
följerna.
EN FRÅGA SOM ställts på sin spets är vad
som egentligen är viktigt i livet. Vi har
blivit påminda om att en god grundhälsa

att deltagande på seminarier och föreläs
ningar digitalt vunnit acceptans, och
dessutom visat sig vara effektivt. Det
finns stora tidsvinster att tjäna på mins
kat affärsresande och folksamlingar kan
undvikas. Men affärsresandet kommer
inte försvinna helt, vissa personliga
möten och intryck man får på plats är
omöjliga att återskapa digitalt.

LIVSSTILAR
Dometic – svensk tillverkare av kylskåp och
annan utrustning för husvagnar, husbilar, last
bilar och fritidsbåtar.

Tencent – kinesiskt konglomerat specialise
rade på internetrelaterade tjänster och pro
dukter, underhållning, artificiell intelligens och
teknologi

Trupanion – amerikanskt företag som
erbjuder husdjursförsäkringar, främst för
katter och hundar
Foto: Vestas

Essity – svensk tillverkare av hygienproduk
ter

Storytel – svenskt ljudboksföretag
Adidas – tysk tillverkare av sportskor och

Vestas

-utrustning

Danone – fransk global livsmedelsprodu

MILJÖ

cent, med starka växtbaserade varumärken
och med ett fokus på hälsofrämjande

Vestas – dansk tillverkare av vindkraftverk
First Solar – amerikansk tillverkare av sol

Nintendo - japanskt spelbolag med varu
märken som Super Mario och Zelda

paneler

Darling Ingredients – amerikansk livs

medelsföretag, som utvinner och förädlar
naturliga ingredienser från ätliga och oätliga
bio-näringsmedel, bland annat återvinning av
matolja från restauranger

EDP Renewables – portugisisk produ

cent av förnyelsebar energi, framför allt från
vindkraft

Nintendo

Foto: Shutterstock

Hannon Armstrong – amerikansk
f inansiär av projekt inom förnybar energi och
energieffektivitet

minskar risken att bli sjuk, och att läget
kan bli mindre allvarligt om man skulle
insjukna. Förebyggande hälsoaktiviteter
kommer prioriteras upp tror vi. Vad vi
äter och hur vi tränar eller rör på oss får
mer utrymme. Tillverkare av gym- och
träningsutrustning samt hälsosam kost
ligger bra till.
Krisen är dessutom ytterligare en
faktor som bidragit till ökat fokus på
miljön. Det har varit svårt att blunda för
de bilder från världens storstäder där
diset skingrats när utsläppen minskat. Vi
kan dramatiskt påverka utsläppen. Det
göder förhoppningar om att fler tar efter
Europas ambitioner att stimulera ekono

De bolag som nämns i anslutning till artikeln finns
som innehav i Handelsbankens fonder. För att få en
god riskspridning placerar fonderna i många olika
aktier. Exemplen ska ses som allmän information för
att illustrera hur förvaltarna väljer aktier till fonderna
utifrån strukturella tematiska drivkrafter.

min genom grön omställning. Men det
visar också på att företag som tar eget
samhällsansvar, inte minst i klimatfrå
gan blir allt viktigare. Vi fortsätter att
investera i bolag inom hållbar energi,
energieffektivitet och klimatsmart tek
nologi, vars efterfrågan nu dessutom
skulle kunna få extra medvind av statliga
stimulanser.
En annan insikt som kan få långtgå
ende konsekvenser är att resande fak
tiskt medför risker. I kombination med
en ökad digitalisering talar det för mer
selektivt resande. Med största sannolik
het kommer framförallt affärsresandet
att minska när det till exempel visat sig

NÄR VI SPENDERAR mycket tid hemma
och även semestern förläggs på hemma
plan går respengarna till att pyssla och
förbättra hemmet. När hotell, turism- och
resebranschen har det tufft gynnas träd
gårdshandlare och pool-företag.
Husdjurstrenden fortsätter, och vi
behandlar allt mer husdjuren som famil
jemedlemmar. Det ger en stabil tillväxt
för till exempel veterinärer, tillverkare av
djurmat och husdjursförsäkringar.
Vad gäller det privata resandet kom
mer det igång förr eller senare, men det
är troligt att det kommer att bli dyrare
om konkurrensen minskar till följd av att
flygbolagen tvingas spara och vissa går i
konkurs. Det blir troligtvis färre resor
och vi väljer resmål mer selektivt, och
kanske inte lika långt borta. Vi ser en viss
renässans för camping och semestrar i
skog, mark och till havs som vi tror kan
komma att fortsätta öka.
SLUTLIGEN FINN S DET frågor som väckts

och trender som är lite svårare att dra
slutsatser om. Vill vi bo så nära varann?
Vad händer med urbaniseringstrenden?
Här spelar den snabba teknologiutveck
lingen för distansarbete och miljöaspek
ter in.
Det har visat sig att hur vi tar hand om
våra äldre behöver förändras. Investe
ringar och anpassningar på äldreboen
den för att undvika smitta är ett första
steg, men den traditionella modellen
utmanas. Med det faktum att vi lever
längre och är piggare blir det intressant
att följa hur framtidens äldreboende
kommer att se ut. Vi lär få anledning till
att återkomma till det. Nya innovationer
kommer att utvecklas på många områ
den i krisens spår. n

7

FONDER / Tillväxtmarknader

Hur klarar tillväxtmarknad
Den globala tillväxten har fått sig en rejäl knäck som en följd av nedstängningarna världen över. Oavsett region
är många tillväxtländer beroende av världshandeln. Hur har ekonomi och börs i tillväxtländerna påverkats?

”Vi har selektivt ökat
i kvalitetsbolag”

”Vi har börjat allokera om till företag
som kan gynnas av en återhämtning”

LATINAMERIKA TEMA

EMEA TEMA

Kristoffer Eklund,
aktiefondförvaltare,
Handelsbanken Fonder
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Hur ser läget ut i regionen?
– Viruset är fortfarande ett
orosmoment i områdets största
ekonomi Brasilien, både antalet
nya sjukdomsfall och antalet döda
är högt. Landet kom in i pandemin
senare än övriga världen, så det
mest sannolika är att viruset når
sin kulmen inom ett par veckor.
I den för ekonomin viktigaste
delstaten São Paulo har samhället
dock börjat öppnas upp. Bland
annat har köpcentrum öppnats
under juni, med vissa restriktioner.
Påverkar det börserna?
– Politik är som alltid viktig
för brasilianska investeringar.
Bolsonaros regering har varit
dysfunktionell under pandemin.
Presidenten har sparkat två häl
sovårdsministrar och justitiemi
nistern (Sergio Moro), den mest
populäre ministern i regeringen,
avgick i protest mot hur Bolsonaro
agerade för att skydda sin egen fa
milj från utredningar. Detta ska ses
mot bakgrund av att Sergio Moro
är en möjlig kandidat till president
posten vid nästa val. Även på det
inrikespolitiska planet har det varit
pajkastning och positionering
inför valet.
Vad ska man hålla koll på?
– Ekonomin är viktig för den
långsiktiga börsutvecklingen. Då
är det väsentligt att finansminis
tern, och tillika reformarkitekten,
Paulo Guedes, ser ut att sitta kvar

på sin post. Det är en viktig
signal till marknaden
om att de omfattande
reformplanerna ligger fast.
Att budget för att hantera
krisen separeras från löpan
de budget och att de noterade
bolagen inte ökat sina skulder
(framförallt i USD) nämnvärt i kri
sen. Vi tror även att möjligheterna
till privatiseringar av intressanta
tillgångar ökat. Allt detta stödjer
börsen och vi ser gärna att Brasi
liens räntor hålls låga en längre tid.
Valutan har redan återhämtat sig
något, och om inte det politiska
läget förvärras avsevärt har vi
svårt att se att den ska försvagas.
Brasilien har en stor valutareserv,
liten utlandsskuld och rör sig mot
en positiv bytesbalans.
Hur agerar ni i portföljerna?
– I Brasilien, liksom i övriga
världen, har digitaliseringstemat
varit starkt och vi har haft ett antal
nyckelpositioner i digitaliserings
bolag i fonden. På senare tid har vi
selektivt ökat i kvalitetsbolag som
har varit mer påverkade av krisen,
exemplevis vägkoncessionsbola
get Ecorodovias.

Christopher Sundman,
aktiefondförvaltare,
Handelsbanken Fonder
Hur ser läget ut i
regionen?
– Östeuropa, stora delar av
Afrika och många länder i Mel
lanöstern drabbades sent av
covid-19-pandemin och hittills har
relativt sett färre dödsfall rapporte
rats. Trots det slår nedstängningen
av ekonomierna mycket hårt, med
fallande BNP. Börserna har inte
heller återhämtat sig lika mycket
som aktiemarknaderna i USA och
i Europa. När nu länderna öppnas
upp igen är frågan hur snabbt en
återhämtning kan ske. Vi tror att

botten för ekonomin inföll un
der maj månad, men risken
finns även här för en andra
virusvåg.
Påverkar det börserna?
– Företagen har drabbats
av rejält fallande försäljning och
vinster, utom i sektorer som
hälsovård och förnybar energi.
Stimulanser från centralbankerna
med sänkta räntor och stödpaket
till företag och privatpersoner gör
att börserna har börjat att klättra
uppåt igen.
Hur agerar ni i EMEA Tema?
– Fonden har en tyngdvikt på
teman med förnybar energi som
sol- och vindkraft, men även på
hälsovård. Dessa har klarat sig bra
i krisen. Andra långsiktiga teman

erna coronakrisen?
URVAL AV HANDELSBANKENS TILLVÄXTMARKNADSFONDER
som är viktiga är finansiell inklu
dering och mobila betalningar.
Banker är vi generellt lite mer
avvaktande till, då lägre räntor och
låg kredittillväxt gör att värdering
arna kommer fortsatt vara låga,
men på längre sikt finns en poten
tial, så vi följer utvecklingen för att
hitta köptillfällen.
– Investeringar inom digitalise
ring har gynnats då fler arbetar
hemma och sitter i karantän. Vi
tror att den trenden kommer att
hålla i sig och att vi kommer se
mindre resande och mer online i
alla dess former.
– Vi har också börjat allokera
om till företag som kan gynnas
av en återhämtning, exempelvis
Bidcorp, en av de ledande syd
afrikanska matdistributörerna till
restaurangsektorn i Europa, Aus
tralien och Afrika.

Avkastning 20201)

Avkastning, 5 år1)

Förvaltningsavgift

Risknivå

Asien Tema

-2,9%

61,0%

1,5%

6/7

EMEA Tema

-15,9%

– 2)

1,6%

6/7

-30,0%

3,7%

1,6%

6/7

-7,3%

27,6%

0,6%

6/7

Latinamerika Tema
Emerging Markets Index

1) tom 2020-06-22 2) Ej relevant eftersom fonden ändrade placeringsinriktining 2018-07-02

Källa: Handelsbanken Fonder

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

”Positiva nyheter skulle kunna få
fart på reserelaterade aktier som
hittills har pressats hårt.”
ASIEN TEMA
Mikael Sens,
aktiefondförvaltare,
Handelsbanken Fonder
Hur ser läget ut i regionen?
– Genom ett resolut agerande i
ett tidigt skede fick många asiatis
ka länder snabbt kontroll på smitt
spridningen. Stränga karantäns

regler, omfattande testning
och ett utbrett användan
de av munskydd gör att
Kina, Taiwan, Hongkong,
Sydkorea, Singapore,
Thailand och Malaysia har
klarat sig lindrigt undan hittills. I
Indien, Indonesien och Filippiner
na är situationen ännu inte under
kontroll. I Indien ökar smittsprid
ningen trots att landet har varit i
en omfattande lockdown under
några månader.
– Alla länders ekonomier har
drabbats hårt av nödvändiga
nedstängningar samt av den ex
tremt svaga globala ekonomiska

utvecklingen. I Kina pågår dock en
stadig återhämtning sedan botten
i mitten på februari. Köp av bland
annat nya bostäder, vitvaror, bilar
och mobiltelefoner har tagit fart
på allvar och e-handeln är mycket
stark. Resandet har dock fortfa
rande en lång bit kvar till normala
nivåer och restaurangbesöken på
helgerna är inte lika många som
före krisen.
Hur påverkar det börserna?
– Tack vare en mycket expansiv
penningpolitik över hela världen
har de asiatiska aktiemarknader
na klarat sig betydligt bättre än
många trodde för några månader
sedan. De teknologiorienterade
nordostasiatiska marknaderna har
klarat sig allra bäst. Relativt sämre
har det gått i Indonesien och
Indien, delvis på grund av sämre
hantering av pandemin.
Vad ska man hålla koll på?
– Den närmaste tiden är det
virusutvecklingen i hela regionen,
främst i Indien är utvecklingen just
nu oroande. Nyheter om tidtabell
för framtida vaccin kommer vara
avgörande för vilka sektorer som
kommer gå bäst och sämst på
börserna. Positiva nyheter skulle
kunna få fart på reserelaterade
aktier som hittills har pressats hårt.
Hur agerar ni i portföljerna?
– Hittills under krisen har vi valt
att öka vårt fokus ytterligare på
digitaliseringsbolag som överlag
fortsätter att tjäna bra med pengar.
Vi är dock redo att ta in i mark
nadsledande bolag i exempelvis
resebranschen när vi kan börja
skönja slutet på pandemin.
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Intervju

Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening:

”Fondspararna
gjorde i alla fall
en sak rätt”

10

Beter sig fondspararna klokt i covid-tider? Nja, säger
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Panikförsäljningarna i mars talar ett tydligt språk, men
därefter verkar fondspararna ha lugnat sig. Och en sak
gjorde de helt rätt – de behöll sitt månadssparande.
Text Ingrid Kindahl Foto Kristina Sahlén

GUSTAV SJÖHOLM ÄR noga med att
säga att han inte är den som vill
recensera fondspararna. När krisen
slår till är det mänskligt att drabbas
av rädsla för framtiden och vilja söka
trygghet. Det är också något som
man tydligt kan utläsa i föreningens
statistik över fondsparandet januari-
maj 2020.
En global händelse som en pan
demi får efterverkningar på alla
delar av samhället, även (och kanske
särskilt) på de framåtblickande
finansiella marknaderna. Följdrik
tigt rasade världens börser när det
stod klart hur allvarligt läget var.
Som mest tappade Stockholmsbör
sen 30 procent jämfört med 2019, ett
av de starkare börsåren någonsin.
Sett enbart till mars sjönk Stock
holmsbörsen med 13 procent, och
då drabbades många fondsparare av
panik. Det kan man tydligt se i
Fondbolagens Förenings statistik.

Det som hände var att man sålde
aktiefonder och investerade i korta
räntefonder. Men faktum är att den
totala fondförmögenheten sjönk
med hela 585 miljarder kronor på
bara en månad.
– Ritar man en kurva får
man nästan fram ett klassiskt V.
I mars sålde fondspararna alla
tillgångsslag utom korta ränte
fonder, som de nettoköpte. I
april och maj blev det precis
tvärtom. De köpte nästan alla
tillgångsslag utom korta ränte
fonder, som de nettosålde, säger
Gustav Sjöholm.

Var det klokt att göra så?

Egentligen inte. Man såg korta
räntefonder som en säkrare investe
ring än aktier och sålde alltför
snabbt. Sen ångrande man sig och i
april och maj gjorde man precis
tvärtom. Lyssnar man på vad
sparekonomer normalt brukar säga,

GUSTAV SJÖHOLM
utbildning och bakgrund: Spa

rekonom på Fondbolagens för
ening sedan två år. Utbildad vid
Umeå Universitet.
familj: Gift och ett barn, bor i
Stockholm.
fritidsintressen: Vara ute i
naturen.

undervinjett / VINJETT
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INTERVJU / Gustav Sjöholm

GUSTAV SJÖHOLMS
TIPS FÖR ETT LYCKAT
FONDSPARANDE
l Skaffa en långsiktig
strategi och håll dig till
den även i turbulenta
tider. Planera för att ta
ut pengar när du vet att
du kommer att behöva
dem, exempelvis till
pension eller husköp.
l Fortsätt månadsspara
både i upp- och
nedgång.
l Undvik att trycka på
säljknappen när det
rasar som värst.
l Om du är intresserad
av enskilda aktier,
använd fondsparandet
som komplement för
att sprida riskerna.

12

så är det att sitta still i båten när börsen är
volatil. När den däremot har gått upp
rejält under en period, som under stora
delar av 2019 till exempel, då ser många
över sin riskprofil och placerar om en del
av vinsten till tillgångsslag med lägre
riskprofil, särskilt om ens sparmål är
nära förestående. Eller tar ut en del för
konsumtion.
Gustav Sjöholm anser också att det
nästan alltid är bäst att hålla sig kall i
tider av börsras.
– Försök övervinna reflexen att
trycka på säljknappen. Få ont i magen,
men låt det gå över, säger han.
Samtidigt påpekar han att fondspa
rarna gjorde en sak rätt under turbulen
sen i mars. De behöll sitt månadsspa
rande.
– Även om folk var rädda och agerade
lite för snabbt, avslutade de inte sina

månadssparanden. Här har man lyssnat
på ekonomer och experters råd, som vi
har hamrat in under decennier: Genom
att ligga kvar med månadssparandet i
både upp- och nedgång riskerar du ald
rig att köpa för alla dina pengar dagarna
före ett börsfall, och du missar aldrig en
börsuppgång. Du är alltid med och
investerar alltid i marknaden, säger han.
Mitt under krisen genomförde Fond
spararnas förening en undersökning
bland 1 131 fondsparare. Av dem sva
rade mycket riktigt 87 procent att deras
månadssparande tickade på, och lika
många, 87 procent, uppgav att de inte
gjort några förändringar i sitt långsiktiga
sparande.

Om du ser på skärmen att dina innehav
är värda x antal kronor, är det lätt att
räkna in pengarna i din privatekonomi.
– När du sedan ser värdet gå ner blir
det som att du har förlorat pengar.
Trots att du inte har sålt och därmed
inte har hämtat hem pengarna än, säger
han.
Det finns forskning som stödjer den
synen. Bland annat beskrev psykologen
och Nobelpristagare Daniel Kahneman
i sin berömda bok ”Tänka snabbt och
långsamt” från 2011 hur människans
rädsla för att förlora är större än glädjen
över att vinna. Detta påverkar vardagliga
ekonomiska beslut – ofta i en riktning
som inte gynnar plånboken.

VARFÖR BLIR MAN då som fondsparare
så rädd när börsen kraschar? Det hand
lar om psykologi, säger Gustav Sjöholm.

FRÅN OCH MED juni i år har Fondbola
gens förening infört en kvartalsvis
förvaltarbarometer, tänkt som en hjälp

KRAFTIGA FLÖDEN FRÅN AKTIER TILL RÄNTOR MITT I KRISEN
Nettosparande i fonder 2020, miljarder kronor
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Källa: Fondbolagens förening

En del av de kraftiga uttagen ur aktiefonder under februari och framför allt mars placerades i
korta räntefonder som såg inflöde med 31 miljarder kronor under mars. Totalt har fondspa
rarna dock tagit ut 58 miljarder kronor ur sina fonder hittills i år.

för spararna att fatta kloka beslut. Där
presenteras en bild av förvaltarnas
samlade syn på marknadsutsikterna
nu och på några års sikt. Statistiken
presenteras dels som ett index, dels
med intervjuer med två förvaltare per
gång. Den första barometern lansera
des den 10 juni, och index hamnade då
på 57. Det innebär att de tillfrågade
förvaltarna är mer positiva än negativa
till marknadsutsikterna och Stock
holmsbörsen i närtid och på ett till två
års sikt. Hamnar siffran på 50 väger det
jämnt, visar den under 50 innebär det
att förvaltarna är mer negativa än posi
tiva.
– Eftersom det här var första gången
vi presenterade barometern finns ju
ingen jämförelsesiffra bakåt. Så det ska
bli spännande att följa den framöver,
säger Gustav Sjöholm. n

”När allt fler länder nu börjar lätta
på sina restriktioner och de
samhällsekonomiska hjulen så
sakteliga börjat snurra igen, så
fortsätter svenska sparare att köpa
fonder. Aktiefonder uppvisade i
likhet med föregående månad ett
stort nettoinflöde under maj.”
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

STORT INTRESSE FÖR ATT INVESTERA BRANSCHVIS
Nettosparande hittills i år, per 2020-05-30. Miljarder kronor.
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Källa: Fondbolagens förening

Medan de totala utflödena ur aktiefonder uppgår till
33,5 miljarder kronor hittills i år, har globalfonder legat
relativt stabilt och branschfonder fått ett inflöde på hela
10,5 miljarder kronor.
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57
FÖRVALTARBAROMETERN
NÅGOT POSITIV
I förvaltarbarometern sam
lar Fondbolagen förening
branschens kunskap i en
barometer. Noteringar över
50 indikerar en positiv
inställning till marknadsut
sikterna, och under 50 en
negativ syn. En tolkning från
denna första publicering är
att förvaltarna är positiva till
börsutvecklingen på medel
lång- och långsikt, men
något negativa till mark
nadsutsikterna kortsiktigt.

Nu lanserar vi Fokuslistan!
Fokuslistan innehåller omkring 10 av våra aktie
analytikers främsta köprekommendationer inom
respektive sektor. Dessutom presenteras upp
daterade nyckeltal, bolagsbeskrivningar samt vår
syn i korthet för respektive bolag, där det framgår
varför aktien är en sektorfavorit.
Text Peter Engstedt, aktiestrateg, Handelsbanken
FOKUSLISTAN KOMMER LÖPANDE att presenteras i vår Mark
nadsinformationstjänst*, vårt dagliga nyhetsbrev Börsnytt samt
här i Fokus Placeringar. En uppdatering av listan kommer nor
malt att ske en gång i månaden, men förändringar kan även ske
löpande vid exempelvis rekommendationsförändringar.
Fokuslistan ersätter Aktieportföljen, men ska inte ses som en
portfölj av aktier utan speglar enbart de aktier i varje sektor som
Handelsbankens aktieanalys ser störst potential i på 12 måna
ders sikt. Våra aktietips är således tänkta som ett komplement till
en basportfölj med god riskspridning.
Den första Fokuslistan innehåller följande sektorfavoriter:
Boliden, Electrolux Professional, Essity, Fortum, Getinge, John
Mattson, Lundin Energy, Nokia, Sampo, Sandvik och Tele2.
* Om du har en depå, till exempel ett Investeringssparkonto, och loggar in på
internetbanken får du tillgång till Handelsbankens analyser och Fokuslistan i
Marknadsinformationstjänsten.

BOLIDEN

Defensivt val i basindustrin
Vi ser Boliden som ett relativt
defensivt val inom basindustri. Två
intäktskällor (gruvor och smält
verk) och en diversifierad
metallexponering motiverar en
premievärdering jämfört med mer
renodlade gruvföretag. Vi anser
att Bolidens värdering är attraktiv, i
synnerhet mot bakgrund av en
god vinstkvalitet, betydande
tillväxtmöjligheter och en
överkapitaliserad balansräkning.
Bolaget bedöms åter kunna bli en
högutdelare med en total
direktavkastning kring 6 procent
2020-21.

ELECTROLUX
PROFESSIONAL

restaurangbranschen. Bolagets
vd bekräftade nyligen att
osäkerheten kopplad till
pandemin är stor, men att de inte
sett några större avbokningar av
order. När vi ser förbi det tuffa
2020 menar vi att aktien är
attraktivt värderad, i synnerhet
jämfört med konkurrenterna. En
tillgångslätt affärsmodell i
kombination med höga brutto
marginaler innebär att en ökad
försäljning snabbt driver
vinstmarginalen och kassaflödet.
Därtill finns stor potential för
förvärvad tillväxt då branschen är
fragmenterad.

ESSITY

Fokus på hygien
Efterfrågan på Essitys produkt
portfölj inom hygien och

Hög risk, stor potential
Electrolux Professional säljer
köks- och tvättutrustning och
omkring hälften av intäkterna
kommer från hotell- och

Foto: Essity
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Fokuslistan / AKTIEKOLLEN
större överavkastning jämfört
med Stockholmsbörsen. Baserat
på vår prognos för 2021 handlas
aktien till P/E 15x och vi menar att
det finns utrymme för högre
värderingsmultiplar.

Foto: John Matson

hälsovård är stabil oavsett
konjunkturläge. Efterfrågan till
följd av covid-19-pandemin har
varit starkare och omfattat fler
produkter än vi räknat med och
vi tror att ett ökat fokus på
personlig hygien kommer att bli
en långvarig trend i samhället.
Trots höjda prognoser har
aktien inte gått nämnvärt bättre
än Stockholmsbörsen i år.
Baserat på våra prognoser för
2020-22 handlas aktien till
omkring P/E 16x, vilket vi menar
är attraktivt givet vinststabilite
ten.

JOHN MATTSON

Bostäder med låg risk

Attraktiv mix av
krafttillgångar

Uthyrning av bostäder i Stock
holm är förknippat med låg
vakansgrad och låg risk för sänkta
hyresnivåer. Till skillnad från vid
uthyrning av kommersiella lokaler
är efterfrågan och hyresnivåer
dessutom relativt opåverkade av
covid-19-pandemin. Bolagets
huvudsakliga vinst- och värdedri
vare, renoveringar och förtätning,
kommer att vara fortsatt i spel
under lång tid. Vi tror även att
förvärven av bostadsfastigheter i
Sollentuna och tomträtter i
Slakthusområdet i Stockholm,
kommer att följas av flera liknande
förvärv i regionen.

Fortum har en attraktiv mix av
krafttillgångar. Bolaget har ökat
sitt ägande i tyska Uniper, vilket
väntas ge stora synergieffekter
på sikt, speciellt i den svenska
och ryska verksamheten,
samtidigt som Fortums
koldioxidfria kraftproduktion ökar
med 60 procent. Väder,
covid-19-pandemin och låga
oljepriser har sänkt elpriserna. Då
en betydande del av Fortums
kraftproduktion under 2020-21
är prissäkrad är effekten för
bolaget dock begränsad i
nuläget. Fortums defensiva profil,
starka balansräkning och höga
direktavkastning gör aktien till en
intressant placering i nuvarande
marknadsklimat.

GETINGE

Står starkt i turbulensen
Covid-19-pandemin har lett till en
hög efterfrågan på bland annat
respiratorer samt hjärt- och
lungmaskiner, där Getinge är
global marknadsledare. Trots
kraftigt höjda vinstprognoser för
2020 och 2021 handlas aktien
på samma nivå som vid
årsskiftet och har inte gett någon

TELE2
Aktieägarvänlig högutdelare

SAMPO

Hög direktavkastning
Sampo har en historik av hög och
stabil utdelning. Betydande
uppskjutna utdelningar från
innehav (inklusive Nordea) i år
stärker enligt vår mening Sampos
utdelningskapacitet inför nästa
vår, då vi räknar med en
utdelning på 2,50 euro per aktie,
motsvarande 8 procents
direktavkastning. Sampo är det
största nordiska sakförsäkrings
bolaget (med If). Nedstängningen
och milda vintrar har resulterat i
ett minskat antal skadekrav, i
synnerhet inom fordonsförsäk
ringar – en ”medvind” som kan
hålla i sig ett tag till.

LUNDIN ENERGY

Lundin Energys verksamhet är
främst koncentrerad till två
framgångsrika norska oljefält,
Edvard Grieg och Johan Sverdrup.
Bolagets löpande utgifter på
endast 3-4 dollar per fat oljeekvi
valenter är betydligt lägre än för
de flesta konkurrenter. Trots låga
oljepriser i våra modeller bedöms
Lundin Energy ha möjlighet att
både öka aktieutdelningen och
minska skuldsättningen under
kommande år.

NOKIA

Bör ta marknadsandelar
Den tydliga förbättringen av
bruttomarginalen i Nokia
Networks ser ut att fortsätta tack

Foto: Sandvik

Låga kostnader, starkt
kassaflöde

Foto: Getinge

Foto: Shutterstock

FORTUM

SMT (avancerade rostfria stål och
speciallegeringar) kommer att
knoppas av så småningom, vilket
bör vara positivt för aktiekursen.

vare en förbättrad produktmix
samt uppdaterade produkter
inom 5G som bidrar till att Nokia
kommer ikapp konkurrenterna. I
kombination med blockaden mot
Huawei bör det göra det möjligt
att ta tillbaka en del förlorade
marknadsandelar i USA och
Europa. Värderingen av Nokia är
bland de lägsta i sektorn och
bolaget är en potentiell upp
köpskandidat för någon av de
större amerikanska aktörerna.

SANDVIK – INDUSTRI
Interna åtgärder betalar sig

Sandviks resultat kommer att
påverkas kraftigt av covid-19-
pandemin, men bolagets
motståndskraft mot konjunktur
nedgångar kommer kunna vara
en katalysator för en omvärde
ring när väl uppgången får fäste.
En lägre strukturell tillväxt för
skärande metallbearbetning på
grund av minskad produktion av
förbränningsmotorer lär bli
kännbar om några år, men vi tror
att Sandvik kan kompensera med
breddad närvaro i områden med
bättre tillväxtutsikter. Vi tror att

Tele2:s omstruktureringsprogram
ska spara minst 1 miljard kronor,
framförallt genom införandet av
en ny IT-struktur. Med den
snabba integrationen av Com
Hem i minnet, tror vi att
synergierna kommer att bli större
än utlovat. Med stora och pålitliga
kassaflöden från länder där
bolaget har solida marknadsposi
tioner, kan bolaget ge höga
utdelningar. Vår uppfattning är att
Tele2 är finansiellt starkt och vi
tror att den uppskjutna extra
utdelningen istället kommer att
delas ut under hösten.

Handelsbankens Fokuslista
Fokuslistan innehåller omkring
10 favoritaktier i olika sektorer.
Urvalet av aktier baseras främst
på Handelsbanken Capital Mar
kets fundamentala analyser och
rekommendationer, vars
tidshorisont är 12 månader. Lis
tan strävar efter att innehålla
Handelsbanken Capital Markets
främsta köprekommendationer
inom varje sektor, och samman
ställs av Handelsbanken Private
Client Advisory & Communica
tion. Uppdatering av listan sker
normalt en gång i månaden,
men förändringar av innehaven
kan även ske löpande vid exem
pelvis rekommendationsföränd
ringar. Fokuslistan ska inte ses
som en portfölj av aktier och rik
tar sig främst till aktieintresse
rade kunder med betydande
aktieinnehav.
Bolagsspecifika upplysningar
finns på Handelsbanken Capital
Markets webbplats:
https://reon.researchonline.se/
desc/disclosure.
På https://reon.researchonline.
se/desc/disclaimers finns en för
teckning över alla rekommen
dationer under den senaste
12-månadersperioden, inklusive
målkurs och relevant marknads
pris vid tidpunkten för analysen.
Där finns även transaktionshis
torik avseende Fokuslistan.
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AKTUELLT

Håll koll på sommarens händelser
Under våren har finansmarknaderna till stor del styrts av
nyhetsflödet kring coronakrisen och dess ekonomiska
effekter. Till att börja med hur djupt fallet skulle bli och nu
hur återhämtningen i världsekonomin kommer se ut.
Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman kom
menterar några viktiga datum att hålla koll på under
sommaren.

Det händer en hel del i sommar. Vad är viktigast att hålla
koll på?
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– Även fortsättningsvis
kommer utvecklingen av
covid-19-pandemin vara i
fokus. Marknadens aktörer
håller ett öga på hur virussmit
tan utvecklas nu när allt fler
länder öppnar upp och resandet
kommer igång. Dessutom kom
mer den ekonomiska statistiken
för årets andra kvartal att nagel
faras för att få en indikation om
hur djup den ekonomiska
inbromsningen blev. För Sveri
ges del får vi BNP-statistik för
andra kvartalet i augusti och
den visar antagligen på den
svagaste BNP-siffra som upp
mätts ett enskilt kvartal. Det
finns då en risk för svarta rubri
ker trots att den ekonomiska
aktiviteten förhoppningsvis har
kommit igång igen.
– Bolagens rapporter kom
mer också ge en fingervisning
om hur hårt företagen drabbats.

Under sommaren får vi även
succesivt mer framåtblickande
signaler som konsumentförtro
ende att hamna i fokus, liksom
bolagens kommentarer om
framtidsutsikter.
Hur ser det ut för Europa?

– Här kommer fokus vara på
förhandlingarna om den
gemensamma återhämtnings
fonden. Europeiska rådets med
lemmar hade videokonferens
på midsommarafton för att
diskutera återhämtningsfonden
som svar på coronakrisen samt
EU:s långtidsbudget. Som vän
tat nåddes ingen överenskom
melse. Men förhandlingarna
fortsätter med målet att försöka
enas vid ett nytt möte i mitten
på juli. Utan ett återhämtnings
paket finns en risk för förnyad
finansiell oro.
– Inte heller brexitförhand
lingarna kom någon vart på
EU:s toppmöte. Tanken var att
parterna skulle kunna presen
tera detaljerna i handelsavtalet

för att ge tid till den övriga pro
cessen, som godkännande i
EU-parlamentet och i de indivi
duella länderna. Positionerna
förefaller låsta och erfarenheten
säger att inga datum är ”huggna
i sten” när det gäller EU, om det
ens finns anledning att tro att
avtalet kommer på plats till slut.
Vi tror att det lutar åt
att det inte blir ett
heltäckande
handelsavtal,
utan istället
flera mindre
avtal inom de
viktigaste områ

dena för att handeln ska ”rulla
på”.

Något annat som kan
överraska?

– Geopolitiska frågor som
dominerade den ekonomiska
agendan förra året kan blossa
upp igen. Jag tänker kanske
framförallt på handelskonflik
ten mellan USA och Kina. Vi
har ett presidentval i USA i
november och det är viktigt
för sittande presidenten
Donald Trump att visa
på vad han åstadkommit
som gynnat USAs eko
nomi. n

Christina Nyman

Håll dig uppdaterad
Handelsbanken har flera tjänster där du kan följa både
rapportfloden och nyhetsflödet under sommaren.
I Handelsbankens mobilapp
kan du följa marknaden, se
fond- och börskurser, handla
värdepapper och göra
andra bankärenden
– på läsplattan eller i
mobilen.
I vår Marknads
information kan
du följa aktiekurser
i realtid, läsa aktiea
nalytikernas bolag
skommentarer, ta
del av vårt dagliga

nyhetsbrev Börsnytt samt
följa våra aktiefavoriter i Fokus
listan. I Marknadsinformation
kan du också läsa våra
experters kommentarer
till aktuella marknads
händelser eller lära dig
mer om marknaden
och värdepapper i
Kunskapsbanken.
Marknadsinforma
tion hittar du under
Spara och placera
i Handelsbankens
internettjänst.

Några viktiga datum!

JULI

JULI
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BNP
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PLACERAT

Digitala bolag
vårens vinnare
Graden av digitalisering f örklarar det stora spannet i kursutveckling
mellan olika sektorer på USA-börsen hittills i år, och bidrar även till
skillnaden i b
 örsutveckling mellan olika länder.
Mats Nyman, placeringsstrateg Handelsbanken

DET HAR INTE bara varit stora kast, ner
och upp igen, på aktiemarknaden i år.
Det har också varit stora svängningar
mellan och inom olika sektorer. Fyra
månader efter att västerlandets börser
började falla på grund av coronaviruset
är det stor skillnad på vinnare och förlo
rare.
I vissa fall har pandemin påskyndat
en utveckling som redan var på väg, till

exempel från traditionell detaljhandel
till e-handel och fler videomöten. I andra
fall har viruset bidragit till helt nya utma
ningar, till exempel inom rese- och
besöksnäringarna. En närmare titt på
hur det gått för olika sektorer i USA i år
ger en tydlig bild av vad som hänt.
DEN STÖRSTA VINNARSEKTORN är IT,
när digitala lösningar ersätter traditio

AKTIESEKTORER I USA SEDAN ÅRSSKIFTET

TIO STÖRSTA VINNARNA GLOBALT*

Avkastning i procent tom 2020-06-22.

Amazon – en vinnare inte bara på e-handel
utan också på molntjänster
Microsoft – Teams nätverksapp, molntjänster
och Xbox är alla populära
Apple – stark försäljning trots pandemin,
blev världens första bolag värt
1 500 miljarder USD
Tesla – trots produk
tionsproblem har Tesla
ett tydligt teknologiskt
ledarskap
Tencent – karantänen gjorde att ännu fler
utnyttjade Tencents plattformar
Facebook – hemmasittare tillbringade ännu
mer tid på ”fejan” än tidigare
Nvidia – världens ledande tillverkare av gra
fikkort är också stor inom artificiell intelligens
Alphabet – annonsmarknaden har varit svag,
men Youtube lockar många
Paypal – tjänar på att även amerikaner till sist
går över till digitala betalningar
T-Mobile – amerikansk mobiloperatör som
går ihop med konkurrenten Sprint

-30 %

-20 %

-10 %

0%

10 %

IT
Sällanköpsvaror
Kommunikation
Hälsovård
Totalindex
Fastigheter
Dagligvaror
Råvaror
Vatten, avlopp och el
Industri
Finans
Energi
Källa: Macrobond

* Företag med största ökningen i marknadsvärde i år

nella. Sällanköpsvaror är den näst star
kaste sektorn, vilket beror på att Amazon
räknas som ett detaljhandelsbolag och
inte ett IT-bolag. Den tredje starkaste
sektorn är kommunikation, i vilken
både Facebook, Alphabet (som äger
Google) och Netflix ingår. Att de här
bolagen inte längre räknas till IT-sek
torn kanske kan överraska, men avspeg
lar hur integrerat teknologi idag är för
alla kommunikationsföretag.
DEN STÖRSTA FÖRLORARSEKTORN är
energi, vilket avspeglar dels efterfråge
fallet på grund av pandemin, dels de
oljeproducerande ländernas oförmåga
att hålla tillbaka utbudet. Den näst sva
gaste sektorn är finans, vilket beror på
oro för ökade kreditförluster och på att
lägre räntor gör det svårare att tjäna
pengar. Den tredje svagaste sektorn är
industri, som ändå återhämtat sig en del i
takt med att ekonomierna börjar öppna
upp igen.
DEN HÄR FÖRSKJUTNINGEN mellan
olika sektorer förklarar delvis skillnaden
i börsutveckling mellan olika länder.
Industri är till exempel en stor sektor på
både tyska och svenska börsen, medan
teknologi är en mindre sektor, och kom
munikationssektorn i Europa innehåller
helt andra slags bolag än i USA. n
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PLACERAT / Investeringsstrategi

Skör återhämtning
INVESTERINGSSTRATEGI. Ekonomin verkar långsamt förbättras och så

länge de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna inte är alltför
negativa, gynnas aktier drivet av de massiva stimulanserna från
centralbanker och politiker.
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Text Johann Guggi, allokeringschef, Handelsbanken

SEDAN FÖRRA NUMRET av Fokus Place
ringar har ett globalt aktieindex, trots
stora svängningar under perioden, stigit
med drygt 6 procent i svenska kronor.
En starkare krona har dock belastat
avkastningen på utländska placeringar.
Bäst har det ändå gått för aktier i tillväxt
marknader som steg nästan 8 procent,

tätt följt av den svenska börsen gick upp
nästan 7 procent. Långa marknadsrän
tor är på fortsatt låga nivåer och central
bankernas expansiva penningpolitik är
en bidragande faktor. På kreditmarkna
den har risknivån kommit ner under
senare tid vilket gynnat avkastningen.
Kraftfulla penningpolitiska stimu

AKTIEMARKNADER, AVKASTNING SENASTE ÅRET
Svenska kronor. 2019-06-24 tom 2020-06-22.
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lanser från världens centralbanker fort
sätter att pressa ner långa marknadsrän
tor i såväl USA som i Europa.
Centralbankerna väntas fortsätta på
det inslagna spåret och hålla räntorna
låga vilket innebär att det kommer att
dröja länge innan marknadsräntorna
stiger till historiskt normala nivåer. Vad
gäller ränteplaceringar har vi minskat
den svenska ränteexponeringen genom
att sälja korta räntefonder. Vi har en
övervikt i företagsobligationer och i
tillväxtmarknadsobligationer.
VI HAR VALT att öka exponeringen mot
aktier till en övervikt i våra Multi
Asset-portföljer. På regionnivå föredrar
vi aktiemarknaderna i Sverige och USA
men är försiktigt inställda till europeiska
aktier. Den amerikanska börsen har en
hög andel stora teknik- och läkemedels
bolag med goda marginaler och stark
solvens vilket bekräftades av rappor
terna för första kvartalet. Och den
svenska börsen har en hög exponering
mot cykliska bolag som kan gynnas vid
en ekonomisk återhämtning. Vi har en

neutral syn på aktiemarknaderna inom
tillväxtmarknader och i Japan.
Skillnaden mellan prognoser för den
ekonomiska tillväxten och utvecklingen
på aktiemarknaderna är stor. Den ame
rikanska ekonomin väntas krympa med
mer än 30 procent under andra kvartalet
jämfört med det första, men den ameri
kanska börsen har stigit, trots att företa
gens vinster väntas sjunka under årets
andra kvartal.
Bolagens rapporter för årets första
kvartal var sammantaget bättre än vän
tat, framförallt i USA. Vinstförväntning
arna hade dock redan skruvats ned kraf
tigt inför rapportsäsongen. Marknaden
förväntar sig att vinsterna kommer att
bottna under det andra kvartalet i år och
sedan successivt återhämta sig.

längre med att bolagen ska drabbas så
hårt som man befarade i inledningsske
det av pandemin, och om vinstförvänt
ningarna inte uppfylls kan det leda till
besvikelser och nya kursfall. Det finns
även en osäkerhet kring om och när en
andra virusvåg kan komma. Skulle nya
utbrott i större skala bli verklighet är det
troligt att restriktionerna blir kvar under
en längre tid med negativa ekonomiska
konsekvenser.

I SVERIGE HAR både regeringen och
Riksbanken annonserat massiva stimu
lansåtgärder succesivt sedan viruset
började sprida sig vilket bör mildra de
negativa ekonomiska effekterna av res
triktionerna. Den svenska ekonomin
verkar klara sig bättre än många andra
länder även om antalet varsel skjutit i
höjden och arbetslösheten väntas stiga.
I TAKT MED att många länder lättar på
De svenska bolagens rapporter visade
reserestriktioner och öppnar sina grän
både bättre vinster och bättre försäljning
ser, minskar sannolikheten för en djup
än vad marknaden förväntade sig. Däre
ekonomisk nedgång. Den ekonomiska
utvecklingen kommer att vara svag även mot ser vinsterna ut att sjunka i andra
kvartalet på grund av alla de restriktio
under andra kvartalet på grund av alla
nedstängningar, men det finns nu tecken ner som införts. Blickar vi längre fram
ser det mer positivt ut för de exporte
på att den ekonomiska aktiviteten så
rande bolagen i takt med att omvärlden
smått börjar ta fart igen.
öppnar upp sina gränser och produktio
De ekonomiska följdeffekterna av
nen kommer igång igen.
restriktionerna är fortfarande svåra att
Vi föredrar den svenska börsen fram
överblicka. Kommer beteendemönster
för de europeiska. Men vi har även ökat
att förändras och i vilken takt återgår
samhällena till en ny normal vardag? Vi andelen europeiska aktier den senaste
kan konstatera att 2020 blir svagt ekono tiden så att vi nu har en mindre under
miskt men en återhämtning under tredje vikt i europeiska bolag. Båda regionerna
har en hög andel cykliska bolag som vi
kvartalet är marknadens fokus just nu.
Vår bild för de kommande sex måna bedömer kan gynnas vid en ekonomisk
återhämtning.
derna är något mer positiv än tidigare,
Sammantaget har vi ett mer positivt
även om återhämtningen delvis är skör.
huvudscenario för utvecklingen. Skulle
Något som kan förstärka den bilden är
detta inte materialiseras, och en högre
om den ekonomiska återhämtningen
går snabbare än väntat och om det lanse arbetslöshet bita sig fast, finns det en risk
för dämpad konsumtion och uppskjutna
ras ytterligare stimulanspaket, vilket
investeringsplaner vilket kan påverka
skulle kunna sätta ny fart på börsen.
både ekonomin och företagens vinst
Det finns dock en risk att förvänt
ningarna på bolagens framtida vinster är möjligheter negativt under en längre
för högt ställda. Marknaden räknar inte period. n
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Fondtips
Till våra fondtips väljer vi just nu fonder
som bör kunna stå emot kortsiktiga
nedgångar väl, samtidigt som de bedöms
ha stor långsiktig potential.
Fondtipsen är valda ur Handels
bankens fondsortiment. Urvalet baseras
på H
 andelsbankens marknadssyn och
tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman,
placeringsstrateg, Handelsbanken.

HÄLSOVÅRD TEMA

● Ökat intresse för hälsovårdssektorn
från investerare och goda defensiva
kvaliteter
● Hälsovårdssektorn har hög och stabil
lönsamhet samt bra tillväxtpotential,
till en rimlig värdering

AMERIKA TEMA

● Amerikanska börsen har en hög andel
teknologi- och läkemedelsbolag med
goda marginaler, hög tillväxt och
starka finanser
● Utmaningarna i ekonomin skyndar
på digitaliseringen, vilket gynnar
teknologibolag – ett tema i fonden

SVERIGE

● Svenska företag är världsledande på
många områden, har hög grad av inn
ovation och gynnas av en svag krona
● Investerar i en mix av strukturella
digitala vinnare, kvalitetsbolag och
cykliska bolag med stor återhämt
ningspotential

☛ Läs mer om fonderna på
handelsbanken.se/fondtips

Viktig information

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
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Lästips för sommaren
Med sommarvärmen följer ofta möjligheter att förkovra sig.
Här ger Mats Nyman sina personliga boktips.
Om man behöver komma bort
från finansmarknader och coro
na-oro i sommar så är Kerstin
Ekmans Gubbas Hage perfekt.
Med ett vackert språk beskriver
Ekman hur hon och hennes
man köper en vildvuxen hage
i Roslagen, bygger ett nytt
hus och upptäcker naturen.
Kerstin Ekman tar med läsaren
på vandringar både i skogen
och i litteraturen. Litterära fun
deringar blandas med tankar
om naturens förändring. Boken
illustreras med författarens
egna foton.
En helt annan slags bok är
Yuval Noah Hararis 21 tankar
om det 21:a århundradet.
Harari blev berömd för sin bok
Sapiens om mänsklighetens
historia. Här handlar det istället
om 2000-talet. Författaren drar
sig inte för att använda de stora
penseldragen. Hur ska vi hantera
utmaningar som terrorism, kli
mat, globalisering, falska nyheter
och övervakning? Hur ska vi
använda all vår kunskap innan

ridån hinner gå ner för mänsklig
heten? Stora frågor och tänkvär
da försök till svar.
Steve Sem-Sandbergs roman
Stormen: en berättelse är en sug
gestiv och lite otäck historia. An
dreas går igenom kvarlåtenskapen
efter sin fosterfar på en ö i Norge.
I röran dyker berättelser om öns
hemligheter och Andreas egen his
toria upp: en koloni för medellösa
barn, kopplingar till Quisling, föräld
rar och en syster som försvunnit.
Ondskan finns överallt. Det är
ingen munter bok, men man sugs
in i historien och kan inte andas ut
förrän man läst ut den.
En finansbok slinker också med på
listan. Howard Marks är inte bara
en av USA:s mest framgångsrika
kapitalförvaltare. Han är också
en framstående debattör och
författare. I Mastering the Market
Cycle: Getting the Odds on
Your Side beskriver han sin syn
på konjunktur- och marknadscy
keln. Marks tror inte att man kan
förutspå börsen eller ekonomin.

Men på relativt lättfattlig engelska
försöker han förklara hur man
som investerare kan förhålla sig
till de oundvikliga svängningarna
i ekonomin. Det handlar inte om
att försöka pricka in topparna eller
bottnarna exakt, utan att hitta en
lagom avvägning mellan offensiv
och defensiv portfölj över tiden.
Och till skillnad från de flesta andra
expertkommentatorer har Marks
ett fantastiskt ”track record” under
de senaste 50 åren.
En bok som står på min egen
inköpslista för i sommar är P
 eter
Englunds Söndagsvägen:
Berättelsen om ett mord. Här
lämnar han tidigare århundra
dens krig bakom sig för att istället
skriva en true crime-historia om
ett mord i ett idylliskt radhus
område i Stockholm 1965. Mordet
utreds av kriminalkommissarie
GW Larsson, på sin tid lika känd
som GW Persson är idag. Med
tanke på hur bra böcker Peter
Englund brukar skriva, vågar jag
gå i god för att detta är den
perfekta sommarboken!
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fokusplaceringar@handelsbanken.se
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Kontakta ditt Handelsbankskontor för att
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Läs mer om sparande och placeringar på handelsbanken.se/spara

