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Dags att sälja?
Placerarna har varit ovanligt aktiva det dramatiska året 2020.
Men ska man sälja aktier när de går upp, när de går ner, eller aldrig?
Vår placeringsstrateg reder ut begreppen.
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V

ärldens aktiemarknader har paradoxalt nog
nått nya toppnivåer i november samtidigt som
virusspridningen ökar i såväl Sverige som i vår
omvärld. Men två saker som kan bidra till att
förklara den uppåtgående börstrenden är den
minskade osäkerheten efter det amerikanska
presidentvalet och de positiva nyheterna om möjliga
vaccin som nyligen presenterats av flera läkemedels
bolag.
Så hur ska man som sparare resonera i ett läge när
börserna står på topp? Vilka misstag är vanliga? Och
vad är viktigt att tänka på för att kunna uppnå god lång
siktig avkastning på sina placeringar? Det är några frå
geställningar som vår placeringsstrateg Mats Nyman
diskuterar i en artikel på sidorna 4–6.
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På toppnivåer befinner sig även den svenska
bostadsmarknaden efter vårens kortvariga nedgång. I
en nyutkommen rapport tittar några av våra experter
närmare på förutsättningarna för den svenska fastig
hetsmarknaden framåt. En sammanfattning av deras
slutsatser finns på sidan 3.

M

issa inte heller månadens intervju med
Skistars vd Stefan Sjöstrand som ser
bortom pandemin och räknar med att
bolaget har goda möjligheter att växa sin
affär genom att locka fler till sommaraktiviteter i de
svenska och norska fjällen.
Trevlig läsning!

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av
Svenska Handelsbanken AB (publ), i
fortsättningen kallad Handelsbanken.
Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar
med innehållet är inte analytiker och
materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande
avsett för kunder i Sverige. Syftet är att
ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett
personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen 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 grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som
bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen 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. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet
används på ett sätt som strider mot
förbudet mot vidarebefordran eller
offentliggörs i strid med bankens regler. 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 directed 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 distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Aktuellt
Nyheter

Handelsbanken är Sveriges
mest hållbara börsbolag i
kategorin bank- och finansbranschen. Det visar rankingen
Hållbara bolag 2020 som har
gjorts av Dagens industri,
Aktuell hållbarhet och
Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet.

Catharina
Belfrage
Sahlstrand

– Att jobba lokalt, nära kunderna och med en försiktig inställning till risk tror vi är en del
av förklaringen till att vi för andra året i rad rankas som mest
hållbara bank, säger Catharina
Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef i Handelsbanken.
Genomgången som görs
för tredje året omfattar närmare 140 svenska börsbolag
inom sex branscher. I årets
granskning har fokus legat på
bolagens omställnings- och
riskhantering.
– Vi jobbar strukturerat till
exempel med klimatrisken när
vi gör kreditbedömningar och
i våra fonders förvaltning. Om
världen ska klara Parisavtalets
mål krävs kapital och investeringar för att stimulera och
bidra till en mer klimatneutral
ekonomi. Det krävs också att
vi har stor medvetenhet kring
vad vi finansierar och hur vi
kan främja omställningen. Men
även om vi är väldigt glada för
utnämningen kommer vi göra
ännu mer inom hållbarhets
området framöver, avslutar
Catharina Belfrage Sahlstrand.
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Sveriges mest
hållbara bank

Het bostadsmarknad
går mot lugnare fas
Bostadspriserna kommer att öka svagt
framöver, och även om en bred nedgång i
kommersiella fastighetsvärden verkar
utebli kan det bli ny turbulens för fastig
hetsaktier, skriver Handelsbankens
experter i en ny Fastighetsrapport.
Text Christina Nyman, chefsekonom,
Helena Bornevall makroekonom
och Johan Edberg, aktieanalytiker
NÄR VI NU blickar ut över världsekonomin är
det ett skakigt läge. Smittspridningen har
tagit oanad fart på många håll. I Europa har
vissa länder, som Frankrike, frångått sina
tydliga löften om att inga ytterligare natio
nella nedstängningar kommer göras, även
om det på många håll ser ut som om ned
stängningarna kan bli mindre omfattande än
i våras.
Men hur länge pandemin kommer tynga
ekonomin är oklart, vilket dämpar både företa
gens investeringsvilja och anställningsbeslut.
Vi ser att krisåtgärderna och en expansiv eko
nomisk politik kan bidra till minskad risk för
snabbt stigande arbetslöshet, konkurser och
finansiell oro.
VI RÄKNAR MED att bostadspriserna ökar i ett
lugnare tempo framöver. De
har, i genomsnitt, mer än åter
hämtat sig efter vårens kortva
riga nedgång, och antalet sålda
lägenheter i Sverige har varit på
rekordnivåer i september och
oktober. Det är flera faktorer

som kan förklara varför försämringen på
arbetsmarknaden inte återspeglas i bostads
priserna. Den kraftiga åtstramning av kredi
ter som ofta ägt rum vid tidigare kriser har
uteblivit, istället har hushållens skulder fort
satt stiga under året. Samtidigt finns det en
hög underliggande efterfrågan på bostäder då
befolkningen under lång tid ökat mer än byg
gandet. Och arbetslösheten har främst drab
bat dem som inte äger sin bostad.
Trots ökad grad av hemarbete och minskat
affärsresande bedömer vi att städers attrak
tionskraft kommer bestå. Förvisso kan boen
depreferenser förändras. Men på några års sikt
ser vi att bostadspriserna i högre grad kommer
styras av graden av bostadsbrist än av föränd
rade preferenser till följd av covid-19-pande
min.
UNDER ÅRET HAR vi underskattat effekterna
av de stora stimulanserna på ekonomin, till
gångspriser och fastighetsmarknad. Samti
digt har fastighetsaktier uppvisat sällan skå
dade rörelser. På bara några veckor gick
värderingen från hög till låg, med ett ras på i
snitt 45 procent. Och trots en markant upp
gång sedan botten i mars handlar fastighets
aktier fortfarande lägre än vid årsskif
tet. Även om både riskerna och
osäkerheten minskat sedan första
halvåret, så är de inte bortblåsta. Med
en trevande konjunkturåterhämt
ning framför oss kan ny turbulens för
fastighetsaktier inte uteslutas. n
☛ handelsbanken.se/fastighetsrapporten
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VINJETT / undervinjett

Välj rätt skäl
till att sälja
dina aktier
BÖRS Sedan botten i våras har börsen stigit med 60 procent.
Men har uppgången varit för snabb och för kraftig?
Placeringsstrateg Mats Nyman går igenom två dåliga skäl
till att sälja sina aktier – och några bra.

Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken

DE TVÅ KAN SKE vanligaste skälen
till att placerare drar ner risken i sitt
sparande är att börsen går (alltför)
dåligt och att den går (alltför) bra. I
det första fallet är man rädd för att
nedgångar på aktiemarknaden
kommer följas av ytterligare ned
gångar. I det andra är man rädd för
att börsen nått nya rekordnivåer, till
synes utan goda skäl och på kort tid,
vilket tros öka risken för kommande
nedgångar. I år har vi sett exempel på
båda typerna av oro.
Låt oss börja med att titta på det
första fenomenet. 2020 började med
en stark utveckling på börsen vilket
bidrog till att svenska sparare satte
in drygt 17 miljarder kronor i aktie
fonder under januari (exklu
sive PPM). I slutet av febru
ari vände dock börsen ner,
vilket ledde till utflöden på
13 miljarder under mån
aden och ytterligare 68
miljarder i mars. Men bör
sen vände upp igen redan
den 24 mars och fortsatte
sedan upp till mitten
av oktober. Från
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Mats Nyman

april till september sattes det åter in
pengar i aktiefonder. I slutet av sep
tember hade fondinflödena till slut
nästan kommit ikapp vinterns utflö
den. Men vid det laget hade börsen
gått upp 8 procent från årets början,
och med 54 procent från botten i
mars. Många av dem som sålde
aktiefonder i vintras för att minska
risken var alltså inte med när börsen
återhämtade sig. De förlorade på att
vara aktiva.
I oktober hände samma sak igen,
men i mindre skala. När oron kring
USA:s presidentval och ökad sprid
ning av coronaviruset fick börsen att
falla togs det ut cirka 7 miljarder
kronor ur aktiefonder. I november
vände börsen upp igen, hittills med
10 procent, efter att valresultatet
klarnat och utsikterna för effektiva
vaccin förbättrats. Bara de senaste
veckorna har fondsparare som sålt
alltså gått miste om 700 miljoner
kronor i avkastning.
HUR ÄR DET då med det andra argu
mentet, att dra ner på risken för att
börsen gått alltför starkt? Det är ett

Foto: Shutterstock

Många investerare har svårt att veta hur
man ska agera i sin börsportfölj, inte bara
när kurserna gått ner.
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FONDSPARARNA HÄNGDE INTE MED I BÖRSENS SVÄNGNINGAR 2020

Ackumulerade insättningar i aktiefonder och Stockholmsbörsen.
Stockholmsbörsens avkastning (SIXRX index)
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argument jag hörde ofta i våras och som
återkommit den senaste tiden.
Det kan intuitivt verka som att risken
ökar när börsen går upp. Problemet är att
det inte stämmer, i alla fall inte på kort
och medellång sikt. Grafen ovan visar
börsens avkastning, det föregående
kvartalet på x-axeln och det efterföljande
kvartalet på y-axeln. Om det vore så
enkelt att börsen ofta föll tillbaka efter en
uppgång skulle trendlinjen i diagram
met luta neråt. Men det gör den inte, den
lutar uppåt – om än väldigt svagt. I prak
tiken är sambandet obefintligt.
Vad som händer ett kvartal påverkar
alltså inte vad som händer kvartalet efter.
Det beror på att två faktorer motverkar
varandra. När börsen går upp blir den
dyrare, vilket borde leda till lägre fram
tida avkastning. Men när börsen går upp
skapar den samtidigt ett momentum i
ekonomin och hos finansmarknadens
aktörer, som gör att efterfrågan på aktier
ökar. Sammanlagt tenderar effekterna
att ta ut varandra. Samma fenomen finns
när man jämför avkastningen ett år med
nästa år.
DE SNABBA SVÄNGNINGARNA i år visar
hur viktigt det är att vara långsiktig i sitt
sparande och försöka hålla i sina place
ringar i vått och torrt. Den som placerat
på Stockholmsbörsen under en tioårs
period har fått en positiv avkastning 99

gånger av 100 de senaste 100 åren. Den
den går starkt, när ska man då sälja? Ska
genomsnittliga avkastningen har varit
man göra som den legendariske investe
10 procent per år, så man har fått bra
raren Warren Buffett, som säger att han
betalt för den risk man tagit. Avkast
föredrar en evig placeringshorisont?
ningen i framtiden blir förmodligen
Jag skulle säga att det är väldigt indivi
lägre, men ändå mycket bättre än för
duellt. Om man närmar sig pension och
ränteplaceringar.
har för avsikt att delvis leva på sina aktie
Det är också bra att sprida riskerna,
innehav, då kan det vara bra att gradvis
och inte bara satsa på placeringar som är dra ner på risknivån i placeringarna.
populära just nu. Sprid sparandet mel
Och om aktieandelen, och därmed risk
lan olika marknader, typer av place
nivån, i ens portfölj ökat kraftigt därför
ringar och värdepapper. Det kommer
att aktierna utvecklats väl, då kan det
aldrig att skydda helt mot nedgångar,
också vara motiverat. Har man legat
men det minskar risken för en kraftig
sömnlös och oroat sig för sin aktieport
värdeminskning som blir svår att ta igen. följ under året är det också rimligt att dra
En annan, ofta underskattad, effekt av att ner på risken, det är inte värt att må dåligt
sprida sitt sparande på flera olika place
för att få hög avkastning. De främsta
ringar är att det ökar chansen att man får skälen har alltså med ens personliga
ta del av de som går riktigt bra. Över tid
förutsättningar och behov att göra.
är det tyvärr långt fler aktier som
Därmed inte sagt att
utvecklas svagt än som går riktigt
man inte ska röra sina
”Our
starkt. Utan riskspridning riskerar
placeringar. Till och
favorite
man att missa de senare.
med Buffett justerar sin
Det tredje man bör tänka på är att holding
portfölj ibland. En bra
spara regelbundet. Med månadsspa period is
strategi för placeringar
rarande får man extra många fond
är att ha en bas av lång
forever.” siktiga placeringar med
andelar när marknaden är svag, och
Warren Buffet
kommer därför fortare på plus igen.
god riskspridning, med
Den som sparat 10 000 kronor i
en risknivå man kan
månaden i år, de tio månaderna fram
leva med, och sedan
till och med oktober, har ett betyd
komplettera med några
ligt större värde på sitt fondspa
väl valda placeringar
rande idag än den som satte in
med högre risk och
100 000 kronor i aktiefonder vid
potential. Då kan man
årets början!
både vara aktiv med
sina placeringar, sam
tidigt som man har
OM MAN INTE ska sälja
en trygg bas att stå
aktier när börsen utveck
på. n
las svagt, och inte när

VAD DRIVER AKTIEMARKNADEN JUST NU?
POSITIVA FAKTORER
✔ Finanspolitiska
stimulanser
✔ Bättre företagsvinster än väntat
✔ Stora stimulanser
från centralbanker
✔ Vaccin mot covid-19
inom räckhåll

NEGATIVA FAKTORER
✔ Smittspridningen
fortsätter öka
✔ Stora svängningar
och förhöjd risknivå
på finansmarknaden
✔ Höga aktievärderingar
✔ Förbättringen på arbets
marknaden tappar fart

Foto: Shutterstock
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USA-valet / MAKRO

Stimulanser och långa trender
viktigare än valresultatet
Joe Biden har blivit utsedd till vinnare i det amerikanska presidentvalet,
även om Donald Trump ännu inte erkänt sig besegrad. Och USA ser ut
att även f ortsättningsvis ha en delad kongress med demokratisk majoritet
i representanthuset och republikansk i senaten. Hur påverkas ekonomin?
Text Johanna Högfeldt och Lars Henriksson, strateger, Handelsbanken

DEN 20 JANUARI påbörjar USA:s nya

president en fyraårig mandatperiod. På
kort sikt är valresultatet illavarslande för
det stimulanspaket som enligt sam
stämmiga röster är helt nödvändigt för
att återhämtningen i ekonomin ska fort
sätta. Just nu tyder ingenting på att sit
tande president Trump kommer att vara
samarbetsvillig och det kan därför bli
svårt att nå fram till ett beslut om ett nytt
paket innan slutet på januari. Det kan
vara negativt för marknaderna som helst
hade velat se att nya stimulanser redan
var beslutade.
De två senatorsplatser som ska fyllas i

Foto: Getty Images

Allt verkar nu upplagt för maktskifte på
presidentposten, men marknaden tar
förändringen med ro.

annat göra att Biden får svårt att få ige
nom sin skattereform och att de skatte
höjningar som han vill genomföra inte
kommer att bli möjliga på åtminstone
två år, då det är dags för nästa val till
kongressen.

staten Georgia kommer att avgöras i
ÄVEN OM EN splittrad kongress kan
innebära ännu sämre statsfinanser
en andra valomgång i januari
på längre sikt, skulle en splittring
då inga kandidater fått mer
tolkas positivt av börsen, efter
än hälften av rösterna. Det
som en viktig del av skatterefor
valet blir avgörande för
men var höjda bolagsskatter.
maktfördelningen i senaten.
Allt annat än en republikansk Johanna Högfeldt Biden kommer även att möta
motstånd i senaten för stora delar
seger för båda vore dock en
av sin övriga reformpolitik, till
sensation och med stor
exempel vad gäller insatserna
sannolikhet innebär det att vi
inom sjukvård, utbildning och
åter får en delad kongress
miljö. Framförallt nu när finan
med demokratisk majoritet i
sieringen via skattereformen ser
representanthuset och repu
ut att bli svår. Detta är naturligt
blikansk i senaten. Splitt
ringen i kongressen kan bland Lars Henriksson vis negativt för ekonomin, efter
som just dessa satsningar hade
varit gynnsamma för tillväxten och
produktiviteten i USA på sikt.
Men det som kan vara negativt för
ekonomin på sikt behöver inte vara
negativt för börsen, åtminstone inte på
kort sikt. Som så många gånger tidigare
har marknaden handlat i trendens rikt
ning efter valet. Trenden är fortsatt
högre börser, mycket till följd av extremt
expansiv penningpolitik som förmodli
gen kommer att bestå åtminstone ytter
ligare ett par år.
DE FINAN SIELLA MARKNADERNA har
redan skiftat fokus till pandemins
fortsatta utveckling och de nyheter
som kommit om ett vaccin och när det
kan börja användas. Dessutom räknar
marknaden med möjligheter till ännu
större stimulanser från den ameri
kanska centralbanken, som kompensa
tion för mindre finanspolitiska stimu
lanser. n
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AKTIEKOLLEN / Uppköp
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Het marknad för
uppköp på börsen
De senaste månaderna har vi sett en strid ström av uppköpsbud på
Stockholmsbörsen och fler lär komma. Budpremier på drygt 30 procent
lockar, men var kan vi hitta potentiella uppköpskandidater?
Text: Peter Engstedt, aktiestrateg, Handelsbanken

LIKSOM MÅNGA ANDRA fenomen på

kapitalmarknaden tenderar antalet
uppköp på börsen att gå i cykler.
Ofta karaktäriseras dessa
perioder av starka kapital
marknader och växande
bolagskassor. När bolagen
Peter Engstedt
bedömer att den organiska
tillväxten kommer att mattas
lockar förvärvsdriven tillväxt desto mer.
I nuläget eldas dessutom uppköpen på av
mycket låga finansieringskostnader,

vilket bidrar till att vinsten per aktie ofta
ökar från första dagen efter uppköpet,
även före samordningsvinster.
Under de senaste månaderna har vi
sett en strid ström av bud på börsnote
rade bolag. Några exempel är IT-konsul
ten HiQ som förvärvats av riskkapitalbo
laget Triton, spelbolaget Netent som är
under uppköp från sektorkollegan Evo
lution Gaming och Gunnebo där risk
kapitalbolaget Altor samt huvudägaren
Stena Adactum lämnade ett rekommen

derat kontanterbjudande. I Engelska
Skolan lade huvudägarna ett budplikts

bud som nobbades av några storägare,
men som höjdes och då gick igenom. Nu
senast lade Agile Content ett kontant
bud på streamingbolaget Edgeware. De
två sistnämnda bolagen ser ut att få ett
relativt kort börsliv, då de börsnoterades
så sent som 2016. De ovanstående upp
köpsbuden är en blandad kompott av
kontant, aktie- och budpliktsbud samt
olika typer av köpare i form av bolag i
samma bransch, riskkapitalbolag och
tidigare huvudägare.
OFTA ÄR BUDPREMIEN drygt 30 procent
över den aktuella börskursen, vilket gör
det lockande att äga bolag där mycket

Foto: Tobii

Uppköps
kandidater pekas
ut i de flesta
sektorer. Här från
vänster: Veoneer,
Adapteo och
Tobii.

HUR GÅR ETT UPPKÖP TILL?
Ett uppköp innebär att köparen ger ett erbjudande till aktieägarna i målbolaget om att överlåta aktierna antingen mot kontant vederlag
eller med betalning i aktier i det köpande
bolaget (vilket innebär att du blir aktie
ägare i det sammanslagna bolaget) eller
en kombination av dessa. När ett bolag
lämnar ett offentligt uppköpserbjudande
får du som aktieägare ett meddelande som
kort beskriver erbjudandet. Under acceptfristen, som normalt brukar vara ett par
veckor, måste du bestämma dig för om du ska
tacka ja eller nej.

HUR SKA JAG GÖRA?
Varje erbjudande måste bedömas utifrån egna
meriter. Du kan få viss ledning från styrelsen i
målbolaget som enligt Nasdaq Stockholms
takeover-regler ska ta fram ett värderings
utlåtande och ge en rekommendation till aktie
ägarna. Handelsbankens aktieanalytiker som
bevakar bolaget brukar också ge sin syn.

VAD HÄNDER SEDAN?

talar för att det kan finnas ett budin
tresse. Var kan vi då hitta potentiella
uppköpskandidater?
Efter att Acando, HiQ och Data
Respons köpts ut från börsen, är det inte
alls omöjligt att Knowit står på tur som
en av få kvarvarande börsnoterade
IT-konsulter med öppen ägarstruktur.
Knowit borde vara intressant för en
internationell aktör som vill öka närva
ron på den välutvecklade nordiska
IT-konsultmarknaden.
Tobiis teknologi för eye-tracking bör
vara attraktiv för många, i synnerhet som
VR- och AR-glasögon är på väg att bli
breddmarknadsprodukter. Både riskka
pitalbolag och amerikanska teknikbolag
som Nvidia och Qualcomm skulle
kunna vara intresserade.
Ett annat teknikbolag som bör vara
en uppköpskandidat är bilsäkerhetsföre
taget Veoneer. Tidigare har jätten Intel
köpt kamerasystembolaget Mobileye
och Volkswagen köpt Hellas motsva
rande verksamhet, då man velat stärka
sin position inom självkörande bilar.
Qualcomm, som redan har ett samar

bete med Veoneer, kan vara en sannolik
tagare på sikt.
Ytterligare en tänkbar kandidat är
Adapteo, med EQT som kvarvarande
huvudägare. Bolaget har en stark ställning
på den växande nordeuropeiska markna
den för uthyrning av modulhus och bör
vara intressant för en större internationell
aktör som vill accelerera tillväxten.
Nokia kan tyckas vara ett långskott,
men det är inte alls omöjligt att större
amerikanska bolag som Dell eller
Motorola Solutions skulle kunna tänkas
vara lockade av Nokias kompetens inom
5G och mobil edge computing, i synner
het när värderingen är låg och bolaget
saknar en tydlig huvudägare.
I ETT ANTAL branscher finns utrymme för
ytterligare konsolidering. Bland fastig
hetsbolagen bör det finnas flera möjliga
objekt, då Stockholmsbörsen innehåller
relativt många små noterade bolag i sek
torn och den egna aktien kan användas
som likvid via aktiebud. En annan
bransch i konsolidering är bettingsektorn.
Telekomoperatören Millicom, med

Om du tackar ja och budet går igenom får du
pengarna utbetalade till ditt avkastningskonto
alternativt vid ett aktiebud de nya aktierna till din
depå/vp-konto där dina ursprungliga aktier
fanns.
Om du tackar nej och budet inte går igenom
kommer du fortsätta äga aktierna och kunna
handla dem på börsen som tidigare.
Om du tackar nej (eller inte svarar alls) på uppköpserbjudandet och budet ändå går igenom
så brukar det innebära en relativt långdragen
process. Oavsett om budgivaren får igenom
budet eller inte brukar den som tackat nej eller
inte svarat dock få en ny chans genom att acceptfristen förlängs någon vecka. Får budgivaren
drygt 90 procents accept påkallar denne normalt
tvångsinlösen och aktierna avnoteras från börsen. Tvångsinlösen innebär att du som minoritetsägare så småningom tvingas sälja dina aktier,
trots att du inte accepterat erbjudandet. Det tar
ofta 1-2 år. Det normala är att du får samma nivå
på ersättningen som övriga aktieägare, men
alltid i likvida medel.

verksamhet i Latinamerika, har varit
föremål för ett bud tidigare och kommer
sannolikt någon gång bli utköpt från
Stockholmsbörsen.
Som alltid är timing oerhört svårt,
om det ens visar sig att det finns ett slut
giltigt köpintresse. Rekommendationen
blir således att inte ha en potentiell bud
premie som huvudsakligt köpargument,
utan se den som en spännande krydda
om du redan gillar bolaget i övrigt. n
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Intervju

Skistars vd Stefan Sjöstrand:

Breddar affären
med fjällsemester
på sommaren
Visst, pandemin sätter käppar i hjulen på kort sikt. Men
Skistars nya vd Stefan Sjöstrand har blicken mot hori
sonten. Och där ser han en stark utveckling av hemma
turismen i de svenska och norska fjällen. På sommaren.
Text Ingrid Kindahl Foto Kristina Sahlén
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DET VAR DEN 2 mars 2020 som Ste
fan Sjöstrand började som vd på
Skistar efter 14 år på Ikea. De första
15 dagarna ägnade han sig åt skidåk
ning. Han körde 106 åk, uppnådde
31 000 höjdmeter, färdades i 57 liftar
och brände 6 000 kalorier. Hur vet
han det? Allt står i Skistar-appen. Vi
återkommer till den.
Efter de 15 dagarna stängde allt
och Stefan Sjöstrands jobb blev
något helt annat än han tänkt sig. En
av de första åtgärderna blev att kon
takta företagets två banker för att
säkra likviditeten under den när
maste svåra tiden. Det och korttids
permitteringarna av personal blev
nödvändiga för att akut lotsa företa
get genom den kris som en stor del
av världens företag fick uppleva.
Framåt hösten såg det åter bättre ut,
och bokningarna inför säsongen
20/21 överträffade föregående år.
Men så kom andra vågen.
– Vi kommer att ta oss igenom
den också. Jag jobbar långsiktigt och
tänker på vad Ingvar Kamprad bru

kade säga: Det mesta är ännu ogjort,
säger Stefan Sjöstrand.
Det som är nästan helt ogjort i de
svenska och norska fjällen handlar
om sommaraktiviteter. Varje år hyr
Skistar ut 500 000 objektsnätter, det
vill säga övernattningar i företagets
hotell eller stugor – men bara 25 000
av dem sker under sommarperio
den. Här ser Stefan Sjöstrand en
enorm potential. Första delmå
let är att öka till 100 000
objektsnätter på sommaren.
– Det som talar för att vi
lyckas är att trenden att semes
tra hemma är så stark, det var
den redan före pandemin. Anta
let utlandsresor i världen mins
kade med 500 000 under 2018,
och 2019 skedde ytterligare en
minskning med 20 procent. Så
hemester är inget nytt.
VAD ÄR DET då som ska locka
svenskar och norrmän till fjällen på
sommaren? Aktiviteter, så klart –
ännu en stark semestertrend.

STEFAN SJÖSTRAND
Vd Skistar.
bakgrund:

Född 1968. Höga
befattningar inom Ikea under
14 år, dessförinnan Weibulls,
OLW, Malaco och Marabou.

familj: Gift med Helen samt

två döttrar och en son.
fritid: Mycket idrottsintresse-

rad, men familjen kommer
först.

undervinjett / VINJETT
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INTERVJU / Stefan Sjöstrand

Stefan Sjöstrand med
skyltdocka klädd i Skistars
eget märke EQPE.
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Hängmattorna får stå kvar i förråden.
Fram kommer cyklar, rodlar, ziplines
(vajrar som sätts upp och som de modiga
åker i hängande som apor) och jogging
skor. Möjligheterna är oändliga, och
förebilden finns i Skistars hittills enda
förvärv utanför Norden: En skidanlägg
ning i St. Johann utanför österrikiska
Kitzbühel.
– Vi har för närvarande inga planer
på fler förvärv eller att utveckla inne
havet där, utan St. Johann ska fungera
som lärdom för oss i Norden, förklarar
Stefan Sjöstrand.
I SVERIGE OCH Norge nöjer sig Skistar
inte med att bara äga en skidanläggning.
Företaget har två ben att stå på, skidan
läggningar och fastigheter. Sedan star
ten för 40 år sedan, då bröderna Erik och
Mats Pålsson sökte ett rekreationsbo

SKISTAR
2019/20

2018/19

2 362

2 676

ende för sin personal och kom hem med
37 stugor och en skidbacke i Lindvallen,
har mycket hänt. Man har förvärvat
mark, slagit samman verksamheter,
kompletterat liftarna med skidskolor,
uthyrning, shoppar, restauranger och
bostäder. I dag har Skistar en lång rad
intäktskällor på fyra orter i Sverige (Åre,
Vemdalen, Sälen och Hammarby
backen), Trysil och Hemsedal i Norge,
samt St. Johann i Österrike.
– Snart kommer vi att hyra ut cykel
hjälmar, inte bara skidhjälmar. På tre år
kommer vi att investera i sommaraktivi
teter, och kanske särskilt cykling. Inte
bara avancerad downhill, som redan
finns in Sälen. Vi ska bredda skogsstigar,
göra gröna, röda, blå och svarta cykel
backar, bygga broar över vattendrag.
Hela familjen ska kunna cykla och jogga
i fjällen. Runt oss kommer vi att skapa
jobb för kommuninvånare som vill hyra
ut kanoter, ordna uteritter och fisketurer.
För oss är folkhälsa väldigt viktigt.

DET ÄR OCKSÅ med folkhälsan som mål
som
Skistar i samråd med Folkhälso
EBITDA, Mkr
768
877
myndig
heten gjort förändringar för att
Nettoresultat, Mkr
287
460
pandemisäkra
sina anläggningar och
Vinst per aktie, kr
3,71
5,95
sprida
ut
gästerna
både i tid och rum
	
Källa: Skistar
kring skidliftar och värmestugor, men

Omsättning, Mkr

också i lokala mataffärer och restau
ranger. Här kommer digitaliseringen in.
Med hjälp av bolagets app kan man se
vilka liftköer som är korta, man kan se
när ens rum är klart för incheckning och
hämta ut nyckeln digitalt. Förutom att
hålla koll på sina egna och sina kamra
ters aktiviteter. Självklart lägger man in
sin profil med skonummer, vikt och
längd och annat som behövs för att få rätt
utrustning. Stefan Sjöstrand är sedan
Ikea-tiden fascinerad av data analytics.
– I nästa skede kommer vi att kunna
meddela vilken vecka favoritstugan är
ledig, eller att det har inkommit en ny
modell av den skida man brukar hyra. Vi
tittar just nu på hur ett sådant system kan
utformas.
EN AV DE spaningar som Stefan Sjö
strand gjorde när han kom till Skistar var
att fastighetsdelen av företaget inte varit
prioriterad. Allt fokus låg på skidverk
samheten, men ingen i ledningsgruppen
hade ansvar för att utveckla fastighe
terna. Han tillsatte därför en operativ
chef med ansvar för detta, som nu ser
över hur marken ska exploateras, vad
som ska säljas och hur produkterna ska
kunna paketeras framöver.
Vad Stefan Sjöstrand tar med sig från
Ikea? Han var mest stolt över Ikeas håll
barhetsarbete, som ju kräver långsiktig
het.
– När vi förstod vad Ingvar menade
med ”less is more”, hur vi packade varje
paket för att det skulle ta minsta möjliga
plats på en pall, hur vi investerade i solcel
ler på alla tak, blev världens största ägare
av vindkraftsparker, att all produkt
utveckling hade hållbarhet i fokus. Jag var
väldigt stolt över det och tar det med mig
in i Skistar. En bättre vardag för
människor, kopplat till folkhälsa. n

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

Börshandlade fonder / SÅ FUNKAR DET

ETF-marknaden 20 år!
hävstång för den som har en stark tro på
marknadens riktning, XACT Bull
och XACT Bear. Det är viktigt att
förstå hur dessa fonder fungerar
innan man investerar i dem.
Hela vårt utbud av börshandlade
fonder finns på hemsidan
Emma Viotti
xact.se/products.

I början av november var det 20 år sedan den första börshandlade fonden
lanserades i Sverige. Under dessa år har XACT fortsatt att utveckla
ETF-marknaden med nya och intressanta fonder som är enkla att
förstå. Emma Viotti, ansvarig för indexfonder och börshandlade
fonder på Handelsbanken Fonder berättar mer.
Vad är en ETF?

– En ETF, Exchange Traded Fund, är
en fond vars fondandelar handlas i real
tid på börsen, på samma sätt som aktier.
Traditionella fonder prissätts och hand
las bara en gång om dagen. På svenska
används benämningarna ETF och
”börshandlad fond” synonymt. En börs
handlad fond kombinerar således de
goda handelsegenskaperna från aktie
marknaden med fondens fördelar vad
gäller riskspridning med flera tillgångar,
enkelt och kostnadseffektivt.
Vad är fördelen med ETF:er?

– Eftersom ETF:er handlas i realtid,
kan de vara bra instrument för de som
vill kunna agera snabbt när börsen

svänger mycket. De flesta
börshandlade fonder har en låg
förvaltningsavgift. En av förklaringarna
till det är att de oftast är indexfonder. I en
sådan strävar förvaltaren efter att spegla
indexutvecklingen på ett så kostnadsef
fektivt som möjligt. Det betyder att den
kan förvaltas till en lägre kostnad än en
traditionell aktivt förvaltad fond där
förvaltaren lägger fokus på analys av
enskilda bolag.
Hur fungerar indexförvaltning?

– I indexförvaltning investerar förval
taren utifrån en förutbestämd modell,
oftast ett index viktat efter företagens
marknadsvärde. Fondens avkastning
beror därför på vilket index den följer. Vi
erbjuder både fonder som följer mark
nadsindex och fonder som följer andra
index. Då kan bolagens vikt i index
bestämmas och viktas utifrån andra
parametrar, till exempel hög utdelning
(direktavkastning) och historiskt låg
volatilitet.
Vilka ETF:er erbjuder ni?

– Med våra ETF:er kan du få expone
ring mot såväl de nordiska aktiemarkna
derna som mot räntemarknaden. För
den som vill investera i svenska statsoch bostadsobligationer finns den bör
handlade fonden XACT Obligation
(UCITS ETF). Och vad gäller aktier
erbjuder vi ETF:er som följer avkast
ningen på såväl stora som små bolag,
eller som investerar i så kallade Smart
Beta-strategier, exempelvis XACT
Högutdelande (UCITS ETF).
– Dessutom finns ETF:er med

Hur har ETF-marknaden utvecklats?

– ETF:er utvecklades av amerikanska
fondförvaltare i början av 1990-talet. De
används både av professionella investe
rare och privatpersoner och är idag en av
de snabbast växande sparformerna i värl
den. I Europa har börshandlade fonder
funnits sedan år 2000, samma år som
XACT lanserade den första ETF:en i
Sverige. Vi blev dessutom först i världen
med att ge ut börshandlade fonder med
hävstång när XACT Bull och XACT
Bear lanserades 2005. Och under 2018
var vi först med en Svanenmärkt ETF,
XACT Sverige (UCITS ETF). n
☛ xact.se

HUR HANDLAS EN ETF?
✔ Köp och försäljning sker över börsen
✔ Fondandelarna prissätts och handlas
i realtid precis som aktier
✔ Courtage vid köp och f örsäljning

FÖR VEM PASSAR EN ETF?
✔ När du själv vill bestämma när du ska
köpa eller sälja din fond
✔ För dig som söker fondsparande till
låg kostnad
✔ För dig som har en stark tro på att
börsen rör sig i en viss riktning och
vill ha hävstång

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

Marknaden blickar framåt
INVESTERINGSSTRATEGI. Marknaden blickar framåt efter en turbulent tid. Med ett lågt ränteläge och

stigande bolagsvinster ser vi ljust på utsikterna för svenska, amerikanska och europeiska aktier.

Text Johann Guggi, allokeringschef, Handelsbanken

SVENSK AKTIEMARKNAD HAR GÅTT STARKARE ÄN EUROPAS
Avkastning sedan 2019-06-04, SEK.
40

Sverige (SIX Sweden SRI Gross Index)

33,2

20
PROCENT
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DE GLOBALA AKTIEMARKNADERNA har
stigit och börserna i många länder har
haft en positiv avkastning den senaste
tiden. Presidentvalet i USA påverkade
inte finansmarknaderna i den omfatt
ning många befarade, och oron för
utbredd smittspridning har dämpats
efter nyheten om att utvecklingen av ett
vaccin tagit ett steg framåt. Det kommer
även signaler om att det ekonomiska
stämningsläget är bättre än väntat i
många länder. Den svenska kronan har
stärkts vilket belastat avkastningen på
utländska innehav den senaste månaden.
Rapportperioden för det tredje kvar
talet har överträffat analytikernas för
väntningar både gällande vinster och
försäljning, även om färre bolag än
vanligt lämnade prognoser för
kommande år. Företagen har
generellt sett anpassat sig till
det rådande läget genom att
minska kostnaderna. Lönsam
heten är dock fortfarande låg
jämfört med historiska
nivåer.
Vi gör bedöm
ningen att i takt
med att den glo
bala konjunkturen
återhämtar sig
kommer bolagen
att kunna öka

6,7
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Europa (Solactive)
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Källa: Macrobond

vinstmarginalerna när försäljningen tar
ny fart. Och eftersom det är troligt att ett
vaccin kan finnas tillgängligt relativt
snart finns det potential för en fortsatt
ekonomisk återhämtning.
Men dagens värderingsnivåer är höga
vilket reflekterar kraftigt stigande vinst
förväntningar, så för att kunna motivera
mer bestående börsuppgångar krävs att
företagens vinster stiger relativt kraft
fullt.
HAR BÖRSUPPGÅNGEN GÅTT för snabbt
och för långt? Vi anser inte det utan fort
sätter att förespråka en övervikt i aktier.
Börsuppgången drivs av det nedpres

sade ränteläget och då mycket kapital är i
omlopp väljer investerare aktiemarkna
den för att få avkastning. Under börsned
gången i slutet på oktober såg vi mindre
utflöden ur aktiemarknaden, men dessa
vändes snabbt till inflöden när börserna
vände upp. En fortsatt försiktig inställ
ning till börsen bland investerare gör att
vi bedömer att det finns utrymme för
fortsatta uppgångar.
Det som kan dämpa börshumöret är
främst ökad smittspridning. Men mer
lokala restriktioner innebär att de eko
nomiska konsekvenserna troligtvis blir
mindre än under våren. Det finns även
en risk att förbättringen på arbetsmark

undervinjett / VINJETT

naden kan tappa fart, men finanspoli
tiska stödåtgärder dämpar sannolikt de
realekonomiska effekterna i ett sådant
scenario.

Europa Småbolag
nytt fondtips
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Text Mats Nyman, placeringsstrateg, Handelsbanken
VI FÖREDRAR AKTIER i förhållande till

korta ränteplaceringar, främst svensk
och amerikansk aktiemarknad följt av
europeiska aktier. Den amerikanska
aktiemarknaden har en hög andel kapi
talstarka teknik- och läkemedelsbolag
med goda marginaler. På regionnivå har
vi gjort en omfördelning och minskat
exponeringen mot svenska börsen och
ökat motsvarande mot den europeiska
börsen. I relativspelet mellan svensk och
europeisk aktiemarknad föredrar vi
fortfarande svensk aktiemarknad, även
om vi har valt att minska övervikten.
I juni förra året ökade vi expone
ringen av svenska aktier relativt europe
iska. Den svenska börsen har stigit kraf
tigt sedan bottennivån i våras samtidigt
som riskerna i Europa minskat. Vår
bedömning är nu att även den cykliska
europeiska börsen kan gynnas av en
ekonomisk återhämtning och vi har
därför ökat exponeringen mot europe
iska aktier relativt svenska.
SMITTSPRIDNINGEN I EUROPA ökar,

men både politiker och andra maktha
vare har nu större erfarenhet av både
virus och effekterna av nedstängningar.
Det är därför troligt att balansen mellan
restriktioner och stimulanser blir mer
avvägd, och att ekonomin inte påverkas i
samma omfattning som under våren.
Dessutom har sannolikheten för en
hård brexit minskat. Det råder delade
meningar mellan parterna om hur ett
handelsavtal ska utformas, men diskus
sionerna fortsätter mellan EU och Stor
britannien.
Vi har en neutral syn på japanska
aktier och aktiemarknaderna inom
tillväxtmarknaderna. Inom tillgångssla
get räntor föredrar vi tillväxtmarknads
obligationer framför svenska obligatio
ner, på både kort och lång sikt. Vi
behåller även vår exponering i företags
obligationer av god kreditkvalitet. n

SAMTLIGA TRE FONDTIPS har haft en positiv
utveckling sedan senaste förändringen i
slutet av maj. Allra bäst har Sverige Tema
gått. Fonden har dragit nytta av en mycket
stark utveckling på den svenska aktiemark
naden och har med en stor vikt i digitala
tillväxtbolag också slagit index rejält. Även
Amerika Tema har utvecklats väl och klart
bättre än index. Vårt tredje fondtips, Hälso
vård Tema, har också lyckats slå sitt index
med råge och gett en positiv avkastning, även
om den kraftiga återhämtningen på världens
börser gjort att den mer defensiva hälsosek
torn kommit på efterkälken.
Med det amerikanska valet bakom oss och
förbättrade utsikter till vaccin mot covid-19
bedömer vi att marknaderna kommer att
blicka framåt i större utsträckning, vilket
minskar riskerna på aktiemarknaden. Därför
tar vi in fonden Europa Småbolag som ersätter
fondtipset Hälsovård Tema.
AKTIER I STÖRRE europeiska bolag har haft

en tråkig utveckling de senaste åren, bland
annat på grund av en låg ekonomisk tillväxt
och en svag banksektor. Även om Europa
står inför stora ekonomiska utmaningar,
finns det gott om intressanta mindre och
medelstora europeiska bolag som kan
utvecklas betydligt starkare, i synnerhet
tillväxtbolag.
Fonden Europa Småbolag har en beprövad
investeringsfilosofi med en gedigen analys
process där man strävar efter att investera i
strukturell tillväxt och värdeskapande som
stöds av sunda affärsmodeller. Fonden inves
terar mer än halva kapitalet i bolag med stark
hållbarhetsprofil. Det är den enda europeiska
småbolagsfond som är Svanenmärkt. Det
innebär samma gedigna hållbarhetsarbete
som i våra andra aktiva aktiefonder, men
också att hållbarhetsarbetet granskas av en
oberoende part, Svanen. n
☛ Du kan läsa mer om Europa Småbolag i
Fokus Placeringar nr 7 från september i år.

Fondtips
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 fondsortiment. Urvalet baseras
på H
 andelsbankens marknadssyn och
tidshorisonten är 3–6 månader.
Ansvarig för tipsen är Mats Nyman,
placeringsstrateg, Handelsbanken.

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

EUROPA SMÅBOLAG

NY !

● Förbättrade utsikter
för återhämtning på
Europas aktiemarknader
● Investerar i europeiska små och
medelstora bolag med hög tillväxt
och sunda affärsmodeller

SVERIGE TEMA

● Svenska företag är världsledande på
många områden och har hög grad av
innovation
● Investerar i en mix av strukturella
digitala vinnare, kvalitetsbolag och
cykliska bolag med stor återhämtningspotential

☛ Läs mer om fonderna på
handelsbanken.se/fondtips

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
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Fyra frågor till …
ASTRID SAMUELSSON OCH LISA SYNNING,
HANDELSBANKEN FONDER

Astrid Samuelsson,
ansvarig för förvaltarteamet
Tema utvecklade marknader

Lisa Synning,
ansvarig för förvaltarteamet
Tema tillväxtmarknader

Topprankade förvaltare av tematiska fonder
Bara 11 procent av fondförvaltarna i
Europa är kvinnor, enligt det brittiska
rankingföretaget Citywire. Två av de
bästa i deras årliga genomgång
finns i Handelsbanken.
Grattis, till rankingen!

– Tack. Det är alltid roligt när våra
förvaltningsresultat uppmärksammas,
och det är synd att det finns så få kvinnliga
förvaltare. Detta kan förhoppningsvis ge
lite råg i ryggen och motivation till andra
kvinnor att satsa på en karriär inom fond
förvaltning. Det är klart att det känns bra.
Det vi eftersträvar är ju att vara bland de
allra bästa långsiktigt, säger Astrid
Samuelsson.
Hur går förvaltningen till?

– Vi koncentrerar oss på stora struktu
rella trendförändringar, och vi fokuserar
långsiktigt och hållbart. Vi samarbetar
mellan och inom förvaltarteamen vilket
innebär att vi diskuterar trender och har en

gemensam syn på analys. Den gemen
samma ledstjärnan är att hitta en struktu
rell tillväxt. Sen investerar vi inom olika
delar av världen, säger Lisa Synning.
Er förvaltningsmodell har visat sig
framgångsrik. Kan du berätta mer?

– Många av våra fonder har levererat
god avkastning de senaste åren, både i
absoluta tal och relativt index. Vi stärker
varandra och bollar idéer, samtidigt som
var och en av oss är experter på hur vi ska
investera i just vår marknad. För mig som
förvaltar fonden Tillväxtmarknad Tema är
det väldigt stimulerande att ena dagen ha
möte med ett litet indiskt eller kinesiskt
bolag som gör en nischad produkt, och
nästa dag diskutera en global trend med
kollegor som har infallsvinklar från
jordens alla hörn, säger Lisa Synning.
Om vi blickar framåt, vad är viktigt att
tänka på?

– Det gäller att aldrig luta sig tillbaka
bara för att det har gått bra historiskt. Att

OM CITYWIRES RANKING
Citywire följer fler än 16 000 fondförvaltare
av över 22 000 fonder på 42 marknader.
Citywire gör en internationell ranking av de
bästa fondförvaltarna inom flera olika
kategorier, både kvinnor och män. För att
kvalificera sig för en ranking måste fond
förvaltaren leverera en positiv riskjusterad
avkastning över rullande 36-månader.

hela tiden vara lyhörd och hänga med i nya
teman, trender och innovationer. Vi måste
ständigt söka ny information. Detta år har
ju varit minst sagt händelserikt inom till
exempel hälsovårdsområdet, avslutar
Astrid Samuelsson som förvaltar fonden
Hälsovård Tema. n
Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i
en fond kan både öka och minska i värde och
det är inte säkert att du får tillbaka hela det
insatta kapitalet.
Fullständiga informationsbroschyrer med
fondbestämmelser och faktablad hittar du
under respektive fond i fondkurslistan på
handelsbanken.se/fonder
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