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Välkommen till årets andra Investment Outlook. Covid-19 påverkar 
fortfarande vår vardag i stor utsträckning. I många avseende har 
hanteringen av pandemin visat sig vara svårare att bemästra än vad 
vi räknat med, och förloppet mot ett återöppnande av samhället har 
fördröjts. Detta har skapat en utdragen och hög belastning på sjukvår-
den. Parallellt med Covid-19-förloppet har utvecklingen av konjunktu-
ren och vinstgenreringen i företagssektorn överträffat marknadens 
prognoser under samtliga kvartal sedan pandemiutbrottet för ett 
drygt år sedan. Detta har varit i linje med vår förhoppning och prog-
nos, då vi allt sedan senvåren 2020 har valt att övervikta risktillgång-
ar såsom aktier och företagsobligationer i våra portföljer. 

Hittills i år har börserna fortsatt att stiga i imponerande takt, men då 
värderingarna och det genomsnittliga risktagandet har drivits upp till 
historiskt höga nivåer, har uppgraderingarna av vinst- och tillväxtprog-
noser varit en förutsättning, och också den främst förklaringen till de 
fortsatta uppgångarna. För att komma rätt i allokeringen i aktiemark-
naden har det varit viktigt att följa utvecklingen av inflationen och 
räntenivån. Rotationen inom aktiemarknaden har skett i samklang 
med utvecklingen för den amerikanska 10-åriga statsobligationsrän-
tan. När den stigit har det  strömmat pengar till cykliska sektorer och 
när den vänt nedåt har flödet riktats mot tillväxtbolagen. 

Sambanden ovan leder fram till en rad frågeställningar som vi försö-
ker besvara i denna publikation:

•  Kan de höga tillväxttalen för 2021 och 2022 infrias och   
 kan det ske i en låginflationsmiljö?

• Måste tillväxtprognoserna och vinstprognoserna   
 fortsätta att justeras uppåt för att aktier och före-  
 tagsobligationer ska stiga i värde?

• Var i konjunkturcykeln befinner vi oss?

• Är marknaden i en bubbla som riskerar att brisera?

• Hur ser balansen mellan möjligheter och risker ut? 

• Vilken sammansättning av tillgångar rekommen- 
 derar vi, och hur ser våra rekommendationer ut   
 inom respektive tillgångsslag?

 
Utöver detta, gör vi djupdykningar i Hälsovårdssektorn som varit i 
strålkastarljuset under hela pandemin, men som inte uppmärksam-
mats mycket på börserna då investerare har fokuserat på tillväxtakti-
er vs. cykliska och lågt värderade aktier. Vårt andra tema handlar 
om Gaming-sektorn som är en snabbväxande storindustri där flera 
svenska företag är framgångsrika. 

Med hopp om intressant läsning, 
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer 
Investment Strategy

Inledning
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Räcker det med att de imponerande nivåerna för 
prognostiserad tillväxttakt och vinstgenerering för 2021 och 
2022 infrias för att börserna ska fortsätta stiga, eller krävs 
det ytterligare positiva överraskningar? 

Vi börjar analysen med de positiva drivkrafterna. Återhämt-
ningen och normaliseringen har utvecklats mer än väl i för-
hållande till den mycket problematiska situation vi hamnade i 
under våren 2020. Sedan dess har vi gjort successiva positiva 
revideringar av tillväxtprognoserna för varje kvartal som gått.

Under inledningen av maj presenterades den senaste ekono-
miska prognosen i vår systerpublikation Nordic Outlook, och 
det konstateras att ekonomiernas överraskande motstånds-
kraft mot pandemirestriktionerna bådar gott inför återöpp-
nandet. Ökad varukonsumtion har gett stöd till industrin, och 
tjänstesektorn kan sannolikt snabbt återta mycket av förlorad 
mark när restriktionerna hävs. Fortsatt stora stimulanser från 
både penning- och finanspolitik ger ytterligare bränsle, men 
den förväntat snabba återhämtningen väcker också frågor. 
Den långvariga låginflationsmiljön sätts på sitt största prov på 
decennier, men trots risker på uppsidan räknar vi med att den 
består. En annan utmaning är hur ekonomier och marknader 
reagerar när finanspolitiken blir mindre stimulativ och central-

bankerna minskar sitt stöd, sannolikt via minskade obligations-
köp. Nedanstående prognos är ytterligare en uppjustering i 
förhållande till den som gjordes under det första kvartalet.

En mer detaljerad redogörelse för våra ekonomiska prognoser 
och samt hur ett överraskande bra respektive dåligt utfall 
skulle kunna se ut, återfinns på sidan 27 under ”Internationell 
översikt”, som är ett utdrag ur Nordic Outlook från den 4 maj.

Fantastisk vinstutveckling väntas under 2021-2022 
 
I linje med den mist sagt positiva prognosen för ekonomisk 
tillväxt för den resterande delen av 2021, utblicken över 2022 
och med beaktande av utfallen från de senaste fem kvartalens 

Marknadssyn, risknyttjande och 
allokering

Historisk & prognostiserad global vinsttillväxt

Grafen visar hur de aggregerade vinstestimaten för MSCI World har juste-
rats över tiden. Exempelvis ser vi att prognoserna för 2020 startade kring 
+10 % för att sedan kollapsa till -25% och sluta kring -18%. Vi ser också 
att för de kommande två åren förväntas nu vinsterna stiga med +35 % 
respektive +11 %.

Källa: Bloomberg

BNP-prognoser, i %

Marknad 2019 2020 2021 2022

Världen 2,8 -3,3 5,9 4,3

USA 2,2 -3,5 6,5 4,0

Kina 6,0 2,3 9,0 5,3

Japan 0,7 -4,8 2,8 1,8

Tyskland 0,6 -4,9 2,6 3,4

Storbritannien 1,4 -9,8 6,4 5,8

Sverige 1,4 -2,8 4,5 4,0

OECD 1,6 -4,8 4,8 3,8

Euroområdet 1,3 -6,6 3,3 4,6

Baltikum 3,8 -2,1 2,7 4,2

Emerging  
markets

3,8 -2,1 5,9 4,3

Källa: SEB Nordic Outlook. Tabellen visar prognoser för real ekonomisk 
tillväxt i linje med vårt huvudscenario.
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Hög värdering på världens aktiemarknader

Grafen visar hur priset på aktier kontra de prognostiserade vinsterna 
för de kommande 12 månaderna har drivits upp under det senaste året. 
Dock har denna process avstannat på slutet och vi förväntar oss ingen 
ytterligare justering uppåt. 

Källa: Bloomberg

bolagsrapporter är det föga förvånande att vinstestimaten 
för i år och nästa år lyfts till historiskt mycket höga nivåer. För 
innevarande år ligger vinstökningsprognosen globalt nu på 35 
procent och förväntningar om ytterligare 11 procent nästa år. 
Tittar vi i backspegeln slutade 2020 med ett vinstfall på 18 
procent. Slår vi ihop de tre åren och drar ett snitt för perioden 
så hamnar vi kring 7 procent per år i vinstökningstakt, vilket är 
ganska nära ett historiskt snitt. Dagens prognoser kan framstå 
som orimliga, men då gäller det att komma ihåg att insatserna 
från centralbanker och regeringar under 2020-2021 hamnar 
runt 30 procentenheter av global BNP. Den gröna linjen i dia-
grammet nedan visar att vinstestimaten för innevarande år har 
justerats upp med drygt 10 procentenheter sedan föregående 
Investment Outlook, februari 2021, och det beror på mycket 
stora uppjusteringar av främst den amerikanska tillväxten. Till 
detta ska vi även addera de insatser och rationaliseringar som 
genomförts inom företagssektorn, och då ter sig inte de förvän-
tade dryga 50 procenten i vinstökningar under 2021 och 2022 
lika anmärkningsvärda.

I skrivande stund befinner vi oss i slutet av rapportperioden 
för det andra kvartalet. Återigen uppvisar företagen både 
betydligt bättre försäljningstillväxt och starkare vinstutveck-
ling än prognostiserat. Exempelvis lyckas de stora ameri-
kanska tillväxtbolagen med bedriften att slå prognoserna 
med mycket bred marginal. Dessa bolag är aktiemarknadens 
tungviktare och i vissa fall har enskilda företag ett större 
marknadsvärde än hela den svenska börsen. Trots detta 
prognosöverträffande har rörelserna på börserna under se-
nare delen av april och inledningen av maj varit små. Därmed 
infinner sig frågan om investerare har högre förväntningar än 
företagsanalytikerna, eller om det finns motkrafter som kyler 
av riskaptiten bland investerare?

Värdering / Positionering / Riskaptit 
 
Det senaste årets återhämtning har på många sätt varit 
fenomenal, trots fortsatt kamp mot pandemin och fördröjning 
av öppnandet av samhället eller att vaccineringen inte skett i 
önskad takt. Summeringen i ekonomiska termer är dock en suc-
cé, där tillväxtnivån och vinstutvecklingen båda är klart bättre 
än tidigare befarat. Detta har fungerat som raketbränsle för 
börser och kreditmarknader som har kunnat uppvisa en av de 
starkaste 12-månadersperioderna i historien. Återhämtningen 
är också en av de snabbaste och kraftigaste efter en stor kris 
och stora börsfall som pandemiutbrottet innebar. Det medför 
att vi idag har värderingar i aktiemarknaden, räntemarknaden 
och exempelvis fastighetsmarknaden som är betydligt högre 
än det historiska snittet. I graferna nedan exemplifieras detta 
via P/E-talen och kreditspreadarna (skillnaden mellan statso-
bligationer och företagsobligationer). Mer detaljer kring detta 
redovisas under kapitlen för respektive tillgångsslag.

Ett alternativt sätt att mäta hur pass offensiva investerare är 
i sina portföljer är att studera det vi brukar kalla positionering 
och riskaptit. Den förstnämnda metoden bygger på att mäta 
den genomsnittliga portföljsammansättningen bland investe-
rare. Detta görs bland annat via omfattande enkäter. Dessa 
visar att vi som investerarkollektiv har en historisk höga andel 
aktier och företagsobligationer och en motsvarande låg andel 
mer försiktiga exponeringar såsom likviditet och statsobliga-
tioner. Det innebär att vi har stor framtidstro och förväntar 
oss att vi ska kompenseras för vårt risktagande via fortsatta 
värdestegringar. Problemet med denna ståndpunkt ur ett his-
toriskt perspektiv är att när den når riktigt höga nivåer, finns 
det få investerare som kan tänka sig att öka risken ytterligare 
och då minskar potentialen samtidigt som riskerna stiger.

Grafen visar ränteskillnaden för europeiska och amerikanska statso-
bligationer. En låg nivå innebär hög riskaptit och investerare kräver låg 
kompensation för eventuella risker. 

Källa: Bloomberg

Ränteskillnaden för HY-obligationer historiskt låg
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När vi studerar riskviljan via riskaptiten tittar vi på historisk 
eller realiserad avkastning för en rad olika tillgångar för att 
konstruera ett riskaptitindex. Dessa kan konstrueras på 
många olika sätt, men i princip handlar det om att dela upp 
kapitalmarknaden i offensiva och defensiva positioner och 
sedan löpande mäta om vi som investerare har över- eller 
underkompenserats för att bära risken under en viss tidsperi-
od. För ett år sedan var ett sådant index i botten och i harmoni 
med risktagandet enligt en positioneringsanalys. Dagens 
avläsning är också i harmoni, men med omvända förtecken, 
det vill säga riskaptiten är på höga nivåer. 

Kan flödet från defensivt till offensivt risktagande öka? 

Vilka investerare kan i dagsläget tänka sig att köpa ytterli-
gare aktier och företagsobligationer? Principsvaret är ”alla”, 
men andelen eller mängden varierar. En köpsugen kategori är 
företagen själva. Lönsamheten är god och redan annonserade 
återköpsplaner är omfattande. Vidare finns det en betydande 
mängd fond- och portföljförvaltare som investerar efter vola-
tilitetsmål. Det innebär per definition att de ökar exempelvis 
andelen aktier om volatiliteten faller, men också det motsatta 
om den stiger. Vidare anger inte enkäterna mot professio-
nella investerare och privatpersoner hur överviktade de är i 
förhållande till normalläget. Vår uppskattning är dock att de 
flesta har betydande övervikter. Diagrammet nedan pekar 
på potentialen för fortsatt fallande volatilitet och riskökning 
om allt tuffar på enligt planen och det motsatta om det börjar 
smyga sig in risker. 

Risker 
 
I en miljö med hög värdering och riskaptit gäller det att ha en 
bra bild över potentiella risker. Fallhöjden är ständigt när-
varande, medan potentialen för fortsatta uppgångar är mer 
begränsad än den varit under det senaste året. Vissa risker 
är omöjliga att förutspå, vilket pandemin är ett bra exempel 
på. Därmed gäller det att ha en rimlig risknivå, samt att inte 
ha ett för kort investeringsperspektiv. I dagsläget är konjunk-
turbilden god, men det finns definitivt risker och bevis för 
”bubblor”, dvs hög värdering. Dock är den generella pris-
sättningen fortfarande acceptabel om konjunkturprognosen 
håller och om inte inflationen och räntorna skjuter i höjden. 
Det i sig skulle skapa riskaversion då ränteplaceringar blir 
en konkurrent till exempelvis aktier (omvänd TINA-effekt). 
Dessutom sätts priset på aktier, fastigheter och alla andra 
finansiella tillgångar utifrån framtida kassaflöden omräknat 
till nuvärde. Ju högre diskonteringsränta desto lägre nuvärde 
och vice versa. 

Stigande inflation skulle också pressa centralbankerna att 
höja sina styrräntor och nedmontera sina kvantitativa lättna-
der i en snabbare takt än prognostiserat.

Slutligen går företagssektorn mot en förändrad framtid där 
beskattningen av deras vinster troligen kommer att höjas som 
en effekt av att stater behöver minska sina stora budgetun-
derskott. Detta i kombination med ett stort behov av gröna 
investeringar kan komma att dämpa vinsttillväxten för en rad 
sektorer, men också gynna andra.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk*
Aktier (utvecklade marknader) 8,8 % 16,2 %  

Tillväxtmarknader (lokal valuta) 8,8 % 15,7 % 

Svenska aktier 9,0 % 18,7 % 

Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer -0,6 % 1,5 % 

Företagsobligationer IG 
Investment Grade (Eur/ USA 50/50)

0,4 % 7,2 % 

Företagsobligationer  HY
High Yield (Eur/ USA 50/50)

1,5 % 11,0 % 

Tillväxtmarknadsobligationer  
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

5,4 % 8,9 % 

Alternativa investeringar Avkastning Risk*

Hedgefonder 3,5 % 6,0 % 
* 24 månaders historisk volatilitet

Källa: SEB, prognoser maj 2021  

Implicit volatilitet i den amerikanska aktiemarknaden

Grafen visar utvecklingen av den implicita volatiliteten, dvs hur options-
marknaden prissätter och uppskattar volatiliteten för aktieindexet S&P 
500. Dagens nivå kring 20 är normal i ett långt perspektiv, men fortsatt 
högre än de låga nivåer som rådde mellan 2012-2019.

Källa: Bloomberg
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Positiva faktorer

Fortsatt positiv förväntad avkastning 

Trots situationen med en uppdriven värdering, förväntar vi 
oss positiva avkastningar under de kommande 12 månader-
na. Drivkraften är kraftigt stigande vinster i en miljö där vi 
förväntar oss att värderingsmultiplarna är intakta. Det ger oss 
nedanstående förväntad avkastning och risk för de komman-
de 12 månaderna. Denna tabell indikerar att vi förväntar oss 
att den genomsnittliga volatiliteten faller tillbaka. Vi förväntar 
oss också att vi i vanlig ordning kommer att få uppleva tempo-
rära riskspikar eller vinsthemtagningar. Förväntad avkastning 
för aktier är i stort sett i harmoni med förväntad vinsttillväxt 
för 2022.

Risknyttjande och allokering 

Enligt redogörelsen ovan gäller fortfarande nedanstående 
gruppering av de faktorer som påverkar riskkompositionen 
när vi ger vår allokeringsrekommendation och risksamman-
sättning. Sedan föregående utgåva av Investment Outlook har 
tillväxt- och vinstfaktorerna förstärkts. Detsamma gäller po-
sitioneringen och riskaptiten, så i stort sett balanserar dessa 
ut varandra. Värderingsparametern har varit mer konstant då 
exempelvis P/E-talen rört sig sidledes, eller blivit något lägre. 
I räntemarknaden har ränteskillnaderna mellan statsobliga-
tioner och företagsobligationer fortsatt att minska medan den 
underliggande statsräntan har ökat, så även där är den totala 
räntekompensationen tämligen oförändrad. Finanspolitiken 
har förstärkts och penningpolitiken är oförändrad, men dessa 
är inkluderade i tillväxtprognoserna.

När det gäller att bestämma en lämplig risknivå handlar det 
om att inte titta på vad som har skett utan vad som kommer 
att ske, att göra prognoser. Rör vi oss framåt i tiden mot sena-
re delen av sommaren kan bilden mycket väl ha blivit mindre 
gynnsam då vi troligen har högre räntor och mindre impone-
rande sekventiella ökningstakter när det gäller tillväxten och 
vinstökningarna i företagssektorn. Särskilt om detta dessut-
om sammanfaller med en fortsatt hög riskaptit och värdering 
samt en avklingande TINA-effekt (dvs förväntan om högre 

• Hög global tillväxttakt (prognos)

• Imponerande vinstökningar (prognos)

• Penningpolitiken/centralbanker

• Finanspolitiken/ regeringar

• "TINA"/relativvärdering

+
Negativa faktorer

• Absolut värderingsnivå

• Offensiv positionering och hög  

riskaptit

• Hög total skuldsättning-
  

ränta utmanar devisen att det inte finns något alternativ till 
att exponera sig mot risk via aktier och företagsobligationer). 
Dessförinnan ska vi dock försöka öppna upp våra ekonomier 
och detta bör ge en extra skjuts under sommaren. I närtid 
gäller dock faktorerna i tabellen ovan, vilket gör att vi fortsatt 
förespråkar ett risktagande i intervallet ”svag undervikt till 
tydlig övervikt” och där vi valt att lägga oss i den övre delen 
av detta intervall, med en tydlig övervikt mot både aktier och 
företagsobligationer. Detta är samma position som vi haft se-
dan föregående försommar när det gäller totalt risknyttjande.  

Det tar i regel tid för toppar att bildas. Först mattas den upp-
åtgående trenden av, och då marknaden sänder ut orossigna-
ler, först via företagsobligationsmarknaden och därefter via 
ökad volatilitet i aktiemarknaden. Hittills ser vi inga sådana 
tendenser, men följer noggrant utvecklingen. Viktigt också 
att inte blanda ihop trendbrott med temporära vinsthem-
tagningar, eller när vi får helt oförutsägbara förlopp som vid 
Covid-19-utbrottet. 

I vår nuvarande modellportföljskomposition är vi överviktade 
i både svenska och globala aktier. I den svenska delen kombi-
nerar vi en övervikt i cykliska bolag och value-bolag i storbo-
lagssegmentet med innehav i småbolagsfonder. Inom globala 
aktier har vi fortsatt övervikt mot små- och medelstora 
value-bolag, samt en övervikt mot tillväxtbolag. Inom aktier 
överväger vi att successivt öka upp andelen defensiva sekto-
rer under året, men har ännu inte implementerat detta. Inom 
räntebärande placeringar har vi övervikt mot High yield-obli-
gationer, samt har en kort genomsnittlig duration (löptid) för 
att inte överexponera oss mot stigande räntor. Våra alterna-
tiva investeringar har i vanlig ordning en bred spridning och 
relativt begränsad risknivå, med en mindre påverkan från 
aktie- och obligationsmarknaden. Totalportföljerna gynnas av 
positiva börser och kreditmarknader och där vi har beredskap 
för att sänka risken om så krävs. Slutligen fortgår vårt arbete 
med att göra portföljerna mer hållbara. Att vi i SEB Private 
Banking liksom SEB:s fondbolag  under 2021 har antagit nya 
och mer offensiva hållbarhetspolicys är ett led i detta arbete. 
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Börser och vinster ångar på ett tag till

Massiva stödinsatser har hållit världsekonomin flytande i väntan 
på återöppnandet av länder. Bolagen har vida överträffat 
vinstprognoserna under året som gått efter pandemins utbrott, 
trots stadigt höjda vinstutsikter. Värdering, höga råvarupriser, 
komponentbrist och stigande långräntor oroar, men ännu är 
det för tidigt att dra i bromsen. När tillväxttakten planar ut och 
räntehöjningar nalkas kan värderingarna utmanas. Vi närmar oss 
den tiden, men är inte riktigt där än.   

Vinstförväntningarna på global nivå har, i linje med tillväxtprog-
noserna, gradvis skruvats upp under de senaste 12 månaderna. 
Fjolårsresultaten kom förvisso in svagt, -18 procent aggregerat, 
men ändå klart över prognoserna från förra våren. De upprevi-
deringarna matchades då med motsvarande nedrevideringar 
för innevarande år. Under våren har vinstprognoserna för i år 
dock åter justerats upp, tillbaka upp till nivån +30 procent på 
global basis. Kraftiga vinstuppgångar hör till bilden i en åter-
hämtning. Givet de uppreviderade tillväxtprognoserna och den 
massiva stödpolitiken finns ändå utrymme för positiva över-
raskningar kommande kvartal, om än inte i samma utsträck-
ning. För 2022 är dock vinstförväntningarna på mer normala 
nivåer, +11 procent globalt. 

När bolagsrapporterna för det först kvartalet nu strömmar in 
ser den överraskande starka bilden från de tidigare rap-
portperioderna ut att bestå. Än en gång överträffar bolagen 
förväntningarna tydligt avseende vinst, försäljning och inte 
minst orderingång. Negativa faktorer som höga råvaru- och 
insatsvarupriser, komponentbrist och logistikproblem har 
trumfats av volymökningar, prishöjningar samt god kostnads-
kontroll. De fem största bolagen, som utgör cirka 12 procent 
i MSCI:s världsindex – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet 
och Facebook levererade samtliga imponerande rapporter 
med stark tillväxt och hög lönsamhet. Efter att merparten av 
rapporterna har publicerats i USA har vinsterna överraskat 
positivt med dryg 23 procent och försäljningen med närmare 

Globala aktier

Värderingen har fallit, men är ändå historiskt hög

Grafen visar P/E-talet för MSCI ACWI (världsindex). 

Källa: Bloomberg

Stora vinstöverraskningar i USA, igen

Grafen visar försäljningsvinst jämfört med förväntningarna på S&P 500. 
När merparten av rapporterna har publicerats har vinsterna för det första 
kvartalet 2021 överraskat med drygt 23 procent.

Källa: Bloomberg

Positiv förändringstakt i 
ekonomi och vinster ger 
stöd till börserna.
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Den amerikanska och kinesiska börsen har  
utklassat den europeiska senaste femårsperioden

Grafen visar utvecklingen för den europeiska, amerikanska och kinesiska 
börsen i gemensam valuta och med återinvesterade index. Börsernas 
utveckling är en spegling av vinstutvecklingen i respektive region.

Källa: Bloomberg

4 procent. Det faktum att vinstprognoserna har skruvats 
upp markant de senaste månaderna (vilket också har synts i 
kurserna), förklarar sannolikt den hittills något ljumma mark-
nadsreaktionen. 

Att aktiemarknadernas värdering är förhöjd inför en återhämt-
ning är naturligt givet de starka vinstökningar som ligger i prog-
noserna. De kraftfulla stöden från penning- och finanspolitiken 
underbygger den bilden. Ingen har väl heller kunnat missa att 
TINA-argumentet (”there is no alternative”), de låga räntorna 
som gör traditionella alternativ till aktier oattraktiva, kvarstår 
så länge obligationsräntorna inte stiger mer än förväntat.  

Huruvida den historiskt sett höga värderingen är rimlig eller 
inte diskuteras flitigt. Låga räntor och god vinsttillväxt ger 
onekligen stöd. Vi ser inte dagens värdering som en katalysa-
tor för negativ börsutveckling, men noterar att värderingen 
ändå förutsätter att den för aktier ljusa prognosbilden håller 
i sig. Stigande kurser och värdering har också åtföljts av dito 
riskaptit och positionering hos placerarkollektivet. En bild 
som mycket väl kan består en tid till, men som kan komma att 
utmana nya kursuppgångar. 

Det är inte ofta de fundamentala förutsättningarna så 
entydigt som nu ger börsbränsle. Givet att inga obehagliga 
överraskningar kommer kring vaccinering och virusspridning 
talar mycket för att sommarens förväntade återöppnande av 
ekonomier ger bränsle till nya börsuppgångar. I detta scenario 
gynnas rimligen de mer cykliska börsinslagen – sektorer som 
industri, finans och sällanköpsvaror, regioner som delar av 
Emerging markets, Europa och Japan. Småbolagen som på 
global basis har tagit revansch sedan ett år tillbaka bör också 
gynnas mer av en ekonomisk återhämtning relativt stora 
bolag, vilket särskilt gäller den amerikanska aktiemarknaden. 
Europeiska små- och medelstora är i större utsträckning av 
kvalitets- och tillväxtkaraktär, vilket förklarar dess fantastis-
ka utveckling relativt de traditionellt inriktade storbolagen i 
Europa under de senaste fem åren. 

Framtida vinstförväntningar och aktiekurser går hand i hand. 
När konjunkturprognoser justeras upp leder det till uppjuste-
rade vinster och därtill kursuppgångar. I regel underskattas 
kraften i vinsttrenden. Aktiemarknaden ligger före och har 
diskonterat kraftiga vinstökningar, vilket vi bevittnat under 
pågående rapportperiod, då överträffade prognoser i många 
fall straffats med kortsiktiga kursnedgångar. Vinsthem-
tagningar får vi räkna med, men det viktiga är att vinsttill-
växttakten är intakt och stigande, vilket vi räknar med att 
den är i ytterligare ett kvartal. Därefter bör tillväxttakten i 
vinstupprevideringarna klinga av, vilket är helt naturligt i den 
då mognare fasen i ett återhämtningsscenario. 

Vinståterhämtning i USA och Kina  
snabbare än i Europa

Graferna visar 12 månaders förväntade vinstprognos uttryckt per 
indexenhet på indexen S&P 500 (överst), CSI 300 (mitten) och 
EuroSTOXX 600 (nederst).

Källa: Bloomberg (alla tre ovan)

Europa - EuroSTOXX 600

Kina - CSI 300

USA - S&P 500
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Andra halvåret bör därför bli extra känsligt för negativa 
nyheter då upprevideringar avseende konjunktur och vinster 
bör plana ut samtidigt som räntor förväntas stiga som en följd 
av högre inflation. Vi är inte speciellt oroade för den generella 
ekonomiska utvecklingen, men kraftigt stigande börser under 
det senaste året och därtill höga värderingar gör att det finns 
risk för tidvis rejäla korrektioner.

På en börs som balanserar mellan ett tillväxtscenario som ger 
stöd till cykliska placeringar och en mer dämpad bild som kan 
ge förnyat bränsle till tillväxtaktier kan framtida vinnare bli 
bolag med mer stabila vinstgeneratorer som hälsovårdssek-
torn, där gynnsamma demografiska och teknologiska trender 
kombineras med attraktiv värdering efter en lång period ur 
fokus.  Starka underliggande trender, pådrivna av massiva 
politiska initiativ, talar också fortsatt för bolag med inrikt-
ning mot hållbarhet. Under innevarande år har många av de 
hållbarhetsklassade bolagen utvecklats dåligt, vilket främst 
är en följd av tidigare stora kursuppgångar och i många fall 
överdrivna värderingar. Den megatrend som vi bevittnar i 
form av utsläppshämmande åtgärder är dock i sin linda, vilket 
gör att framtiden är ljus för bolagen i detta kluster.

Sammanfattningsvis så tror vi att nuvarande trender med 
cykliska förtecken håller i sig i närtid, men att en mer defensiv 
inriktning på sektor- och bolagsval är melodin när förändring-
ar i tillväxttakten klingar av under andra halvåret. 

Konjunkturkänsligt har utklassat den stabila  
hälsovårdssektorn det senaste året

Grafen visar utvecklingen på MSCI World Small Cap index, MSCI World 
Index och MSCI World Health Care index i lokal valuta under den senaste 
ettårsperioden.

Källa: Bloomberg
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Eufori eller logiskt svar på höjda vinstprognoser?

De nordiska aktiemarknaderna har levererat en mycket fin 
avkastning de första fyra månaderna av året. En rejäl dos av 
uppjusterade vinstprognoser har eldat på börsen, och många ser nu 
ljuset i coronatunneln, vilket har drivit på riskviljan ytterligare. Sverige 
sticker ut med en börsuppgång som vida överstiger de flesta av de 
europeiska börserna.

Värderingen är ur ett historiskt perspektiv hög, men skiljer sig 
mycket åt mellan sektorer och bolag. Synen på konjunktur, 
inflation och ränteutveckling kan i år komma att bli extra bety-
delsefullt. Den urstarka tillväxten ger fortsatt goda utsikter 
för cykliska bolag, samtidigt som återöppnandet av ekono-
mierna bör vara positivt för många konsumentrelaterade bo-
lag. När tillväxten är ett faktum och viss inflation smyger sig 
in är det rimligt att själva värderingsfrågan blir mer aktuell, 
det är ett ämne som förväntas bli hett under andra halvåret. 

De nordiska börsernas komposition

Förutom att börsen som helhet varit stark i år, har stort fokus 
legat på avkastningen för olika grupperingar inom börsin-
dex, främst inom cykliska, defensiva (kvalitet), värde- och 
tillväxtaktier. De fyra nordiska aktiemarknaderna skiljer sig 
mycket åt i sammansättningen av grupperingarna ovan, vilket 
ger olika förutsättningar för respektive börs utifrån rådande 
makroekonomiskt läge och värdering. Den årliga avkastning-

Nordiska aktier

Stark, men ojämn nordisk börsutveckling 2021

De nordiska börsernas sammansättning ligger till grund för de stora skill-
naderna i utveckling. Utvecklingen var stark redan ifjol och med undantag 
för Köpenhamnsbörsen ännu starkare hittills i år (procentuell avkastning 
inklusive utdelning i lokal valuta).

Källa: SEB, Bloomberg

Värderingen hög ur ett historiskt perspektiv

Diagrammet visar värderingen av bokfört eget kapital för de nordiska 
börserna jämfört med viktiga internationella börser. Europa sticker ut 
med en värdering som inte avviker nämnvärt från sitt historiska snitt. 

Källa: SEB, Bloomberg
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en i lokal valuta de senaste fem åren visar på stora skillnader 
mellan åren, även om skillnaden sammantaget inte är särskilt 
stor. Det är viktigt att förstå att dessa nordiska index är 
koncentrerade till de största och mest omsatta aktierna och 
innehåller 20-30 bolag, vilket på vissa av marknaderna ger 
en stor vikt för en viss sektor, eller en väldigt stor exponering 
mot ett enskilt bolag. Det tydligaste exemplet på det är dans-
ka KFX index (OMX Copenhagen 20 index) som domineras av 
läkemedelsbolaget Novo Nordisk, med en vikt på nästan 32 
procent. Därefter kommer transportbolaget DSV Panalpina 
och vindkraftsbolaget Vestas med en vikt på 11 respektive 
10 procent. De tre största bolagen står därmed för drygt 50 
procent av marknadsvärdet av KFX index. 

Sektorindelningen för de fyra nordiska börserna ger en 
indikation på känsligheten för konjunkturcykeln, även om man 
alltid måste ta hänsyn till specifik bolagsexponering samt 
att börsindex är rörlig materia. Bolag byts eller viktjusteras 
löpande beroende på omsättning och marknadsvärde, vilket 
gör att nya trender och nya bolag kan ge en förändrad inrikt-
ning på ett lands sammansättning av sitt index. Ett exempel 
är OMXS30 index i Sverige som på bara fem år har förändrats 
tydligt. För fem år sedan var bank tillsammans med industri 
de två enskilt största sektorerna i index med cirka 27 procent 
vardera. Idag utgör industri 35 procent och bank 13 pro-
cent. Värderingen skiljer sig inte så mycket mellan länderna 
förutom att Danmark sticker ut som en, i ett europeiskt 
perspektiv, högt värderad börs. Detta har sin förklaring i den 
stora andelen läkemedelsbolag samt att sektorerna industri 
och råvaror innehåller bolag med mindre cykliska inslag än 
normalt, vilket renderar i en högre värdering. Norge sticker 
ut med en stor energisektor och mycket finans, traditionell 

industri och IT är däremot lågt exponerat i index. Finland har 
en stor råvarusektor, primärt inom skogsindustrin, samt att 
landet har en låg andel konsumentrelaterade bolag. Sverige 
domineras av industrisektorn, men har även ett stort inslag av 
konsumentrelaterade bolag. Normalt är svenska börsen mest 
konjunkturkänslig följt av Norge (oljepriset avgörande) och 
Finland. Danmark är vanligtvis minst konjunkturkänsligt.

Stilrotationen som kom av sig

Vi har tidigare i Investment Outlook skrivit om trenden att 
”dyrt har blivit dyrare”. Hur har det då sett ut på de nordiska 
aktiemarknaderna i år? Först en kort och grovt förenklat be-
skrivning av de olika stilarna och dess karakteristika: Tillväx-
taktier värderas högt i närtid, med förhoppning om att vinst och 
marknadsandelar ökar kraftigt med tiden. Värdeaktier är ofta 
mogna bolag med lugn tillväxttakt, inte sällan med hög utdel-
ning och försiktig värdering, exempelvis bankaktier.  

NORDISKA AKTIER

Stor skillnad i konjunkturkänsligheten 

Sektorindelningen för de fyra nordiska börserna ger en indikation på 
känsligheten för konjunkturcykeln. Svenska börsen är tradtionellt cyklisk 
med stor andel industribolag, medan läkemedelsjätten Novo Nordisk 
dominerar i Danmark, och energisektorn är central i Norge. I Finland är 
skogsindustrin stor, men även finanssektorn väger tungt.

Källa: Bloomberg

Tungviktarnas sektortillhörighet varierar

Diagrammet visar de nordiska börsernas största bolag sett till vikt i index. 
Novo Nordisk i Danmark sticker givetvis ut mest, medan Finlands tre 
mest indextunga bolag är fördelade över fler sektorer. Svenska industri-
jättar utmanas främst av snabbväxande spelbolag.

Källa: Bloomberg

Utveckling nordiska börsindex

Index 2016 2017 2018 2019 2020 5 år 
total

OMXS30        9,4 7,7 -7,0 30,7 7,4 53,8

KFX -10,6 18,7 -10,8 30,2 31,0 61,3

HEX25 14,6 10,5 -2,2 19,9 12,2 66,8

OBK 14,5 20,2 -0,5 14,1 1,8 59,3

Källa: Bloomberg
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Cykliska aktier är klassiskt råvaror och industri, (dessa kan i 
vissa fall hamna inom värdekategorin), ofta försiktig vär-
dering. Kvalitetsaktier är bolag som vanligen har en stark 
marknadsposition med god och stabil intjäningspotential, ofta 
hög värdering. 

Under första kvartalet kunde vi se en viss förändring i mönst-
ret hos investerarna i takt med att tillväxt- och inflationsprog-
noserna skrevs upp, vilket ledde till köp av värde- och cykliska 
aktier till nackdel för högre värderade aktier. Från mitten av 
mars när amerikanska 10-års räntan toppade, tog vinnarna 
från 2020 med tillväxtaktier i täten åter kommandot.

Sverige sticker ut i rotationen

Det har i år skett en tydlig rotation till fördel för värdeaktier 
globalt. Detta har skett på i princip alla marknader. Sverige 
sticker dock ut, genom att tillväxtaktier har gått starkare än 
värdeaktier, på tvärs mot den globala utvecklingen, vilket 
innebär att rotationen här har uteblivit. Vi ser flera möjliga 
anledningar till detta både på sektornivå och bolagsnivå. 
Halvledarbristen slår hårdare mot svenska industribolag ge-
nerellt då många har en relativt stor exponering mot fordons-
industrin. När Volvo i slutet av mars gick ut med nyheten att 
de kommer stoppa lastvagnsproduktionen 2-4 veckor under 
andra kvartalet på grund av bristen på halvledarkomponen-
ter spädde det på en redan inledd negativ trend för flera 
fordonsrelaterade bolag. Tungviktaren H&M bidrog också till 
att sänka värdeindex i mars i samband med den kinesiska 
bojkotten mot bolaget. Man ska komma ihåg att värdeaktier 
ändå har levererat en mycket god avkastning i år i Sverige, 
faktiskt överlägset bäst i Norden och högt upp på topplistan 
i världen. Det är bara det att tillväxtbolagen, främst IT och 
spelbolag, har utvecklats ännu bättre. Evolution Gaming 
sticker ut som det bolag som drivit tillväxtindex mest. Vi ser 
fortfarande goda möjligheter för värdeaktier under 2021 
baserat på kraftigt stigande tillväxt, stigande inflation och 
räntor (under ordnade former), parametrar som historiskt har 
främjat cykliska bolag och värdeaktier. 

Rapporterna överträffar höjda prognoser

Rapportperioden för första kvartalet har hittills långt varit 
urstark. Investerarna som tydligen redan hade förväntat sig 
detta, valde i flera fall att sälja på rapportdagen. Trots detta 
levererade även april som helhet mycket god avkastning, allra 
starkast gick börserna i Danmark och Finland. Något som 
sticker ut i Sverige är att småbolagsindex steg 7,8 procent un-
der månaden efter att ha halkat efter de större bolagen under 
inledningen av året. Det är fortfarande ett gap till OMXS30 på 
knappt 5 procent, men jakten ser ut att vara inledd. Som stöd 
för den teorin kan SEB:s småföretagarbarometer tjäna. I maj 
tog den ett stort steg uppåt, vilket tyder på att förutsättning-
arna för småföretagen är på väg att normaliseras. 

Om vi tittar närmare på den svenska börsen och använder 
oss av SBX index (OMX Stockholm Benchmark Index), har 

Tydlig rotation till värdeaktier utom i Sverige

Det har i år skett en tydlig rotation till fördel för värdeaktier globalt. Sveri-
ge sticker dock ut, genom att tillväxtaktier har gått starkare än värde-
aktier, detta främst drivet av kursutvecklingen från framför allt svenska 
spelbolag. I absoluta tal har de svenska värdeaktierna gått mycket starkt, 
speciellt i en internationell jämförelse.

Källa: Bloomberg

Spelbolagen i utvecklingstopp

Diagrammet visar de tio bolag med starkast utveckling (i procent) hittills 
i år. Den pågående rapportperioden har varit mycket stark, och över 70 
procent av bolagen har överträffat förväntningarna.

Källa: Bloomberg
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75 av 96 bolag i skrivande stund rapporterat. Drygt 70 
procent av bolagen har levererat en vinst som överträffade 
marknadens förväntningar, 22 procent kom med ett sämre 
resultat. Bolagen har som vanligt varit skickliga på att hålla 
nere kostnaderna och marginalerna är i många fall högre än 
förväntat. Generellt har det varit valutamotvind efter den 
kraftiga kronförstärkningen, något som troligen kommer hålla 
i sig även nästa kvartal. När det gäller försäljningen är det 
mer jämnt fördelat, 49 procent positiva siffror och 46 procent 
negativa, där många bolag talar om viss kapacitetsbrist. Det 
är tydligt att nästa viktiga steg i intjäningen kommer vara att 
öka den totala försäljningen, ett rimligt scenario menar vi då 
vi nu ser kraftig tillväxt och återöppnande av ekonomierna, 

samtidigt som orderböckerna fylls på i god takt. Analytikerna 
fortsätter att skruva upp vinstprognoserna efter rapporterna, 
vilket normalt är den viktigaste drivkraften för aktiekurserna.

En tydlig trend är att bolagen flaggar för högre priser på 
insatsråvara och logistik, lika tydligt är att de säger sig kunna 
kompensera fullt ut för det med höjda priser och att de redan 
startat den processen. Detta är mycket intressant då produ-
centprisindex bekräftar den bilden, samtidigt som inflations-
förväntningarna stiger hos konsumenterna. Frågan är om vi 
till slut se högre slutpriser för konsumenterna, och vad det i 
så fall innebär för räntenivån, fortsättning lär följa.
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Räntemarknaden hämtar andan 

Efter en kraftig ränteuppgång i början av året, hämtar räntemarknaden 
tillfälligt andan. En nedtrappning av obligationsköp från centralbanker 
gör att vi förväntas se något högre långräntor senare i år. Trots 
detta förblir räntorna på låga nivåer i ett historiskt perspektiv. 
Centralbankerna fortsätter att kommunicera låga styrräntor under 
en lång tid framöver, samtidigt som ränteskillnaderna mellan 
statsobligationer och företagsobligationer är tillbaka på de låga nivåer 
som noterades i början av 2020. Detta innebär att den absoluta 
avkastningen ligger kvar på historiskt låga nivåer.

Statsobligationer (exkl Emerging Markets)

Massiv stödpolitik, förväntningar om en stark återhämtning 
för USA:s ekonomi och stigande inflation fick amerikanska 
statsräntor att stiga ordentligt under det första kvartalet. 
Ränteuppgången har nu stannat av något och räntemark-
naden hämtar tillfälligt andan i väntan på den amerikanska 
centralbanken Federal Reserves (Feds) nästa policysteg. 
Dock finns det skäl att förvänta sig en något lugnare ränt-
eutveckling då marknaden allt mer har prisat in en stark 
tillväxt, viss inflation och mindre expansiv penningpolitik. 
Under sommaren tror vi att Fed börjar förbereda världen på 
en nedtrappning av värdepappersköpen, vilket skulle kunna 
bli en utlösande faktor för högre räntor. Skulle däremot Fed 
senarelägga nedtrappningen är vår bedömning att räntorna 
fortsätter röra sig sidledes i väntan på nya besked. Samtidigt 

förväntas USA:s inflation stiga de närmaste månaderna, 
främst mot bakgrund av baseffekter, men även högre ener-
gipriser, något som kan leda till oväntade ränterörelser om 
inflationsdata avviker påtagligt från förväntansbilden. 

Steget till en räntehöjning är längre och kräver att inflations-
målet om 2 procent både uppnås och förmodligen överträffas 
under en tidsperiod. Nuvarande kommunikation från den 
amerikanska centralbanken säger att en första räntehöjning 
kommer i slutet av 2023. Dock tenderar allt fler central-
banksledamöter tala om tidigare räntehöjningar, varför mark-
nadens syn är att en räntehöjning sker redan vid årsskiftet 
2022/2023.

Den Europeiska Centralbanken (ECB) agerade på ränteupp-
gången i början av 2021, genom att på marsmötet accelerera 
de månatliga värdepappersköpen. Om räntorna fortsätter 
att stiga betydligt under andra halvåret 2021, förväntas ECB 
agera genom att öka takten, volymen och/eller längden på 
sina obligationsköp ytterligare. 

Ränteinvesteringar

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer -0,6 % 1,5 % 

Företagsobligationer IG 
Investment Grade (Eur/ USA 50/50)

0,4 % 7,2 % 

Företagsobligationer  HY
High Yield (Eur/ USA 50/50)

1,5 % 11,0 % 

Tillväxtmarknadsobligationer  
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

5,4 % 8,9 % 

* 24 månaders historisk volatilitet
Källa: SEB, prognoser maj 2021

Prognoser för statsobligationer 

Räntan för 10-åriga 
statsobligationer

Juni 
2021

Dec 2021 Dec 2022

USA         1,80 2,00 2,40

Tyskland -0,15 0,00 0,20

Sverige 0,40 0,50 0,70

Källa: SEB, prognoser maj 2021
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Företagsobligationsmarknaden stark och stabil  

Även marknaden för företagsobligationer påverkades av den ökade 
tilltron om ekonomisk återhämtning. Ränteskillnaden som ska kompen-
sera den högre risken mellan statsobligationer och företagsobligationer 
har krympt ytterligare mot bakgrund av bland annat minskad risk för kon-
kurser, men även att många bolag har kunnat refinansiera sina skulder på 
attraktiva räntenivåer. Vi tror på mer sidledes utveckling framöver.

Källa: Bloomberg/Macrobond

Svenska långräntor har stigit i spåren av högre amerikanska 
räntor och uppgången har varit större än för flertalet andra 
europeiska länder. Riksbankens obligationsköp fortsätter enligt 
plan fram till årsskiftet och köp därefter kommer vara i samma 
storleksordning som förfallande obligationer. Detta innebär att 
Riksbanken trappar ned sina obligationsköp något tidigare än 
de stora centralbankerna. ECB väntas fortsätta köpa i nuva-
rande takt åtminstone fram till våren 2022 och fortsätta öka 
sin balansräkning under hela 2022. Givet prognosen om låg 
inflation kan Riksbankens tidigare nedtrappning verka ologisk, 
men det begränsade utbudet av statsobligationer försvårar för 
Riksbanken att öka sin balansräkning. Man kan visserligen köpa 
mer bostadsobligationer, dock skapar den allt hetare bostads-
marknaden sannolikt en motvilja mot att utöka dessa köp. 
Riksbanken fortsätter även flagga för att en räntesänkning kan 
bli aktuell om inflationen hamnar långt under målet, detta trots 
ökad tillväxtoptimism och växande oro för stigande bostadspri-
ser. Huvudprognosen är dock att reporäntan väntas ligga kvar 
på noll till åtminstone mitten av 2024.

Givet att den underliggande räntan i obligationsmarknaden 
befinner sig på rekordlåga nivåer är den totala obligations-
avkastningen till stor del kopplad till ränteutvecklingen, som 
kan vara vansklig att förutspå i dessa tider. För att erhålla en 
högre förväntad avkastning krävs det därför att investerare 
flyttar sig längre ut på riskskalan mot företagsobligationer med 
någorlunda hög risk.  

Högre långräntor i USA, mindre rörelser i Europa 

Den allt ljusare bilden kring framtida ekonomisk tillväxt föranledde 
kraftigt stigande långräntor i framför allt USA under inledningen av 2021. 
Nedtrappning av QE-politiken (Quantitative easing= kvantitativ lättnad) 
väntas lyfta USA:s långränta upp mot 2,40 procent. Sannolikheten för att 
Riksbanken höjer styrräntan före ECB bedömer vi som liten och de senaste 
månaderna har räntedifferensen mellan tyska och svenska obligationsrän-
tor minskat, en utveckling vi tror kan fortsätta givet lägre svensk inflation.

Källa: Bloomberg/Macrobond

Företagsobligationer– Investment Grade (IG) och  
High Yield (HY)

De goda marknadsförutsättningarna och den relativt starka 
utvecklingen för företagsobligationer som inleddes under det 
andra kvartalet 2020 har bestått under inledningen av 2021. 
Dock har det varit fördel High yield-obligationer, vilka bär en 
högre andel kreditrisk, framför Investment grade-obligationer 
som innehåller en högre andel ränterisk. Båda kategorierna har 
förvisso gynnats av krympande ränteskillnader mot stats-
obligationer givet de bättre ekonomiska förutsättningarna 
för företagen, men High yield-segmentet har fått en större 
kompensation givet deras större ränteskillnad i normalläget. 
Samtidigt har ränteuppgången för statsobligationer haft en 
större negativ påverkan på Investment grade-obligationerna 
givet deras längre löptider och tillika större räntekänslighet.        

Trots att fallande intäkter i spåren av Covid -19 förvisso re-
sulterade i en försämring av intjäningsförmågan under 2020, 
förmådde många bolag att parera med överraskande snabba 
kostnadsbesparingar. Detta har lett till att andelen konkurser i 
nuläget är på lägre nivåer än vad som tidigare befarats. Rating-
institutet Moody’s förväntar sig samtidigt att konkurser globalt 
kommer ligga under 4 procent de kommande 12 månaderna, 
en nivå som är lägre än det historiska genomsnittet. Och när 
nu vinsterna stärks under det kommande året påverkas även 
skuldsättningen positivt då det ges utrymme att minska skuld-
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bördan och underhålla sina räntebetalningar. Den senaste tiden 
har vi även sett en förbättring i bolagens rating i primärt USA, 
detta då fler bolag graderas upp till den starkare kategorin 
Investment grade från High yield, än vice versa.

Vi ser fortsatt positiva utsikter för företagsobligationer inom 
främst High yield, detta mot bakgrund av den högre underlig-
gande räntan i kombination med förbättrade ekonomiska förut-
sättningar för företagen. Risker på nedsidan för vår ljusa bild är 
att nuvarande prissättning bygger på en positiv marknadssyn, 
varför utrymmet för besvikelser är begränsat. Någorlunda 
snabbt stigande nominella och reala räntor skulle kunna leda 
till en omsvängning av penningpolitiken och en nedåtpress på 
risktillgångar.  

Tillväxtmarknadsobligationer –  
Emerging Market Debt (EMD)

Utvecklingen har varit fortsatt trög för flertalet tillväxt-
marknader under de senaste månaderna, även om det nu 
ser bättre ut. Den förväntade uppgången i global ekonomisk 
aktivitet och handel är positivt för dessa ekonomier som har 
ett relativt stort beroende till omvärlden. Stigande råvarupri-
ser och en försvagad amerikansk dollar är ytterligare faktorer 
som tenderar att vara positivt för tillväxtmarknader ännu en 
tid. Flertalet länder är stora råvaruexportörer, främst Latin-
amerika och Ryssland, och gynnas av stigande råvarupriser. 
Dessutom bär många länder lån i dollar och vars skuldbörda 
indirekt sjunker när dollarn försvagas. Å andra sidan har den 
snabba uppgången i amerikanska obligationsräntor en mot-
verkande negativ effekt, en faktor som varit högst bidragande 
till den försiktiga utvecklingen bland tillväxtmarknader under 
inledningen av året. På lite sikt bör även Joe Bidens inträde 
i Vita huset ses som en positiv faktor för tillväxtmarknader, 
detta då han jämfört med Donald Trump är mindre protekti-
onistisk och mer öppen för global handel, vilket indirekt kan 
bidra till ökad ekonomisk aktivitet i framtiden.

Räntenivåerna i tillväxtländerna är fortfarande högre i absoluta 
tal än för utvecklade länder vilket möjliggör relativt god löpan-
de avkastning vid stabila marknader. Även den tekniska bilden 
ser någorlunda gynnsam ut då konkurserna bland företagen i 
tillväxtländer i likhet med utvecklade marknader inte blivit så 
höga som befarat under 2020 och inledningen av 2021. För 
flera tillväxtmarknader finns dessutom utsikter till ytterligare 
ekonomiska stimulanser, vilket kan ge kraft till försvagade 
valutor inom området.
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Hälsovårdssektorn har en fundamental roll i 
samhället, vilket tydligt har framkommit under 
den rådande pandemin. Sektorn är väl under-
byggd av både demografiska och kulturella 
trender, men drivs dessutom av en exponenti-
ell utveckling inom teknik och innovation. Ge-
ner kartläggs och modifieras, populationsdata 
digitaliseras och studeras, och även läkaren 
kan numera operera på distans. 

Under 2020 har allmänheten utvecklat ett brinnande intresse för 
immunologi och infektionssjukdomar. Ord som antikroppar, T-celler, 
flockimmunitet, cytokinstorm och spike-protein har plötsligt blivit en 
del av den allmänna vokabulären och gemene man vill veta skillna-
den mellan ett mRNA-vaccin (Pfizer/BioNtech, Modernas vaccin) 
och ett vaccin baserat på adenovirus-vektorn (AstraZeneca, John-
son&Johnson, ryska Sputnik). 

Pandemin har inneburit många personliga tragedier och en mängd 
negativa händelser, men den har också frambringat några positi-
va saker. Vi har fått en ny respekt för god hygien och ventilation. 
Digitaliseringen av samhället har tagit fart med fokus på problem-
lösning. På rekordtid har läkemedelsindustrin visat att den kunde 
anta utmaningen med att ta fram inte bara ett, utan ett flertal bra 
vaccin. Forskarsamhället har samarbetat globalt under 2020 på 
ett otroligt dynamiskt sätt. Tiden från upptäckt till användning  har 
aldrig varit så kort.

Den nya mRNA-teknologin kommer med stor sannolikhet ge oss ett 
flertal nya effektiva vaccin de kommande åren. Teknologins styrka 
är att den förenklar processen dramatiskt då man låter kroppens 
egna cellmaskineri göra huvuddelen av jobbet, samt att RNA bryts 
ner fort i kroppen, vilket minskar risken för biverkningar.

Tema: Hälsovårdsektorn

Trender ger 
hälsosam tillväxt
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Proteiner är kroppens arbetshästar, de används för att bygga 
muskler och organ och hanterar också de flesta av kroppens 
kemiska funktioner. Proteiner – ihop med vatten, fett, socker 
och lite mineraler – är det som bygger en levande varelse. 
Byggets ritning kommer från DNA, som finns i våra gener. För 
att producera proteiner måste kroppen först läsa av DNA, 
vilket görs med hjälp av en ”mellanhand” – RNA. Det är den 
här processen som styr vilka delar av DNA som används för 
att kunna skapa alla olika typer av celler i kroppen  En cell i 
ögat måste till exempel utrycka andra gener och göra andra 
proteiner än den i stortån.

Ett mRNA-vaccin tillför kroppens celler RNA med ritningen 
för virusproteinet, varpå cellen börjar tillverka detta viruspro-
tein. Andra celler i kroppen, immunförsvarets celler, kommer 
sedan upptäcka att detta är ett främmande protein och 
oskadliggöra det med hjälp av antikroppar eller T-celler. Den 
utbildningen av immunsystemets celler är precis det som man 
vill att ett vaccin ska göra. 

Detta att kroppen själv gör sitt vaccin är en effektiv lösning. 
Att mRNA bryts ner snabbt har i annan läkemedelsutveckling 
varit ett hinder, men detta blir till en fördel vid vaccinering då 
substansen inte behöver lagras i kroppen. Dessutom är det 
”bara” att ändra RNA-sekvensen och vips har man ett nytt 
vaccin. Pfizer, BioNtech och Moderna kommer förutom andra 
generationens Covid-vaccin också ta sig an influensa, RSV, Cyt-
omegalovirus och till och med cancer. På sikt kanske vi äntligen 
kan kurera den vanliga förkylningen som orsakas av orsakas av 
virus som liksom Covid-19 också tillhör familjen Corona.

Utvecklingen av mRNA-vaccin är dock bara ett av många 
revolutionerande tekniksprång som pågår. "Big data", artifi-
ciell intelligens (AI) och bioteknik är ett mycket produktivt 
giftermål som revolutionerar utvecklingen av mediciner. En 
av de största uppfinningarna inom området gick dock relativt 
obemärkt förbi under 2020.

DeepMind, ett brittiskt AI-bolags om förvärvades av Google 
2014, har lyckats lösa en av den biologiska världens största 
utmaningar; att förutsäga den tredimmensionella strukturen på 
ett protein utifrån dess aminosyrasekvens. Detta har man för-
sökt lösa sedan 1970-talet, och lösningen kommer förändra bio-
kemi i grunden. För första gången kan man  utifrån en genetisk 
DNA-sekvens förutsäga hur slutprodukten, proteinet, kommer 
att se ut, och det är 3D-strukturen som bestämmer proteinets 
funktion. Detta kommer kunna användas i alla möjliga forsk-
ningssammanhang; läkemedelsforskning, materialteknik, växt-
förädling etc. Komplexa biologiska samband och molekyler kan 
simuleras och därmed accelerera utvecklingen av läkemedel. 
Programmet som DeepMind använde, AlphaFold, är baserat på 
ett AI-nätverk, en lösning av Nobelprisdignitet.

Kvantdatorer är ett annat revolutionerande IT-område som 
kommer finna sina första tillämpningar i biologiska samman-
hang. Det finns många exempel på samarbeten mellan ledande 
IT-bolag och läkemedelsbolag. IBM kommer placera sin första 
kommersiella kvant-dator, Quantum System One, hos Cleve-
land Clinic  i USA. De har ingått ett tioårigt partnerskap som 
ska förbereda inför nästa pandemi och skapa diagnostik och 
behandlingar med hjälp av kvantdator, AI, molnteknik och ro-
botbaserad kemi. Det schweiziska läkemedelsbolaget Roche 
har startat ett samarbete med brittiska Cambridge Quantum 
Computing för forskningen kring Alzheimers sjukdom, medan 
Google och Boehringer Ingelheim ska samarbeta på ett Quan-
tum Lab för läkemedelsforskning. AstraZeneca samarbetar 
med Nvidia och Univeristy of Florida och använder neurala 
nätverk för att ta fram nya substanser (the MegaMolBART 
drug discovery model).

På tal om Nobelpris, så uppmärksammades välförtjänt Em-
manuelle Charpentier och Jennifer Doudna med priset i kemi 
2020 för gensaxen crispr/cas9. Den har en mängd tillämp-
ningsområden då man nu kan klippa och klistra väldigt exakt 
i DNA. Den används både i grundforskning och för att ta fram 

Hälsovård bland de bästa sektorerna i USA i över 40 år (utveckling i %, USD)

1980-89 1990-99 2000-09 2010-20 2021 YTD

S&P 500 Index 227 316 -24 190 12

S&P 500 Healthcare 355 350 11 228 9

S&P 500 IT 71 1148 -54 335 4

S&P 500 Energy 162 132 102 6 42

S&P 500 Financials 173 323 -40 164 29

S&P 500 Industrials 185 264 -11 183 19

S&P 500 Consumer Staples 564 234 32 136 5

S&P 500 Consumer Discretionary 287 320 -21 320 5

S&P 500 Utilities 115 37 11 108 6

S&P 500 Materials 164 105 25 93 22

S&P 500 Communication 132 223 -64 58 14
Källa: Bloomberg
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nya behandlingsformer och en uppsjö av bolag har grundats på 
denna teknologi (Crisper, Editas, Intellia etc). Ett annat område 
som har utvecklas med rasande fart är cellbaserade terapier 
(CAR-T celler, NK celler, stamceller). Man kan ta ut celler ur 
kroppen, behandla dem på olika sätt, till exempel med gensax-
en, och sedan sätta tillbaka de modifierade cellerna i syfte att 
förhoppningsvis bota en cancer eller kanske laga en genetisk 
defekt. Gilead, Novartis och Bristol Myers Squibb har alla lanse-
rat cellbaserade terapier de senaste 24 månaderna.

Vi har i tidigare utgåvor av Investment Outlook redogjort för 
megatrender som åldrande befolkning och Health Tech. FN 
räknar med att antalet människor över 80 år tredubblas mellan 
2019 och 2050. Människor lever visserligen allt längre, men så 
kallade välfärdssjukdomar ökar också stadigt. Detta har aktua-
liserats under pandemin där övervikt har varit en av de största 
riskfaktorerna för allvarlig sjukdom. Världshälsoorganisationen, 
WHO, menar att övervikt och fetma inte längre kan klassas som 
ett I-landsproblem, utan att det numera förekommer i ökande 
utsträckning även i låg- och medelinkomstländer. Det är fler 
som är feta än svälter i välden i dag, och med övervikt kommer 
diabetes, hjärtkärlsjukdomar, cancer, trasiga knän och höfter. 
Danska Novo Nordisk är väl placerat i denna demografiska 
trend genom sin ledande position inom insulinprodukter och 
med nya effektiva läkemedel mot fetma. 

Innovationer driver effektivisering 

Ju äldre vi blir, desto  mer pengar lägger vi på hälsovård; 
en 80-åring spenderar i genomsnitt fyra gånger så mycket 
pengar som en 40-åring. Medvetenheten kring de långsik-

Andelen äldre växer snabbt

Häromåret blev den del av befolkningen som är över 65 större än de som 
är yngre än 5 – och andelen äldre kommer att växa snabbt även framöver 

Källa: FN:s "World population prospects" April 2020

tiga effekterna av den moderna livsstilen ökar dock bland 
konsumenter. Vi har generellt mindre acceptans än tidigare 
generationer för att åldrandets sjukdomar ska utgöra ett 
hinder för ett aktivt tillvaro. 

Nya tekniska verktyg inom hälso- och sjukvårdsteknik håller 
på att revolutionera vårdupplevelsen och ett flertal av dessa 
verktyg har fått en skjuts under pandemin. Health Tech är 
innovationer, tekniska verktyg med syfte att öka vårdens 
effektivitet, produktivitet samt underlätta att ta fram nya 
läkemedel och behandlingar. Materialutveckling, miniaty-
risering och digitalisering driver fram nya produkter inom 
medicinsk teknik och analys. Twist Bioscience har till exempel 
utvecklat ett kiselbaserat chip på vars yta DNA kan syntetise-
ras fort och exakt. De har även ett samarbete med Microsoft 
och Illumina om att skapa ett DNA-baserat lagringsminne för 
dataindustrin. Guardant Health har tagit fram ett blodbase-
rat test för cancerscreening, vilket kan få stort genomslag. 
Ett annat exempel på en Health Tech-innovation är sensorer. 
Dessa kan exempelvis  mäta blodsocker hos diabetessjuka 
i realtid och med hjälp av Bluetooth-teknik kan man sända 
data till mobiltelefonen. Insulindosen kan då regleras mer 
optimalt eller systemet kan larma och rädda liv om patienten 
faller i diabeteskoma. Amerikanska Dexcom har den ledande 
sensorn på marknaden, medan de mindre bolagen Insulet och 
Tandem Therapeutics har utvecklat små bärbara system som 
försöker efterlikna kroppens naturliga insulinreglering som en 
artificiell bukspottskörtel.

Ökad tillgång på sensorer gör att mängden tillgänglig med-
icinsk data växer explosionsartat med tillväxten kraven på 
hög IT-säkerhet. Bolag som amerikanska Veeva bistår då med 
säker lagringskapacitet i molnet. Pandemin har som bekant 
påskyndat utvecklingen av alla IT-tjänster. En av de mest syn-
liga är nätläkare, där KRY är ett svenskt exempel. Teladoc är 
en global gigant, som  nyligen har fått konkurrens av Amazon.  
 
Läkemedelsbolagen får ofta kritik för att de tjänar för mycket 
pengar på människors sjukdomar, men man ska komma ihåg att 
det bara är läkemedelsbolagen som kan ta fram nya originall-
äkemedel hela vägen till marknaden och att detta är en dyr 
process. Enligt Tufts Center for the Study of Drug Development 
kostar det i snitt 2,6 miljarder dollar om man tar hänsyn till alla 
misslyckanden på vägen, och det tar cirka 10 år av utveckling. 
Alla nya tekniker som behövs, alla kliniska prövningar som ska 
göras, alla komplicerade tillverkningsanläggningar och alla 
regulatoriska krav som ska uppfyllas kostar mycket pengar. 
Utvecklingstiden förbrukar också en del av tiden man har 
patentskydd, vilket är cirka 20 år. 

Gällande compliance och regelefterlevnad är läkemedelsindu-
strin troligtvis bäst i världen. Allt i tillverkningen och i forskning-
en ska kvalitet säkras och dubbelkontrolleras. Detta har som 
positiv bieffekt att sektorn är mycket ESG-vänlig Generellt  har 
sektorn inte större problem med miljö eller arbetsförhållanden 
och syftet med sektorns produkter är att rädda liv. De områden 
som har utrymme för förbättring är jämställdhet på lednings-
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nivå och prissättning av läkemedel. Det senare löser sig dock 
oftast när patenttiden är slut, vilket ligger runt i snitt 10 år efter 
produktlansering.

Många intressanta undersektorer

Ur ett investeringsperspektiv kan vi studera läkemedelssek-
torn till exempel genom det vedertagna globala indexet MSCI 
World Healthcare. Förutom Läkemedelsbolag (37%) består 
indexet även av bolag verksamma inom Bioteknik (13%), Med-
icinsk teknik (30%), Medicinsk IT (2%), samt Servicebolag 
(18%, försäkringsbolag, underleverantörer, sjukhus). Liksom lä-
kemedelsbolagen utvecklar även bioteknikbolagen läkemedel. 

Gränsen mellan läkemedel och bioteknik är väldigt flytande 
och de närmar sig varandra mer och mer. Den ursprungliga de-
finitionen av ett bioteknik-bolag är att de forskar och utvecklar 
proteinläkemedel, som är stora molekyler som måste odlas 
fram och ges med spruta, medans läkemedelsbolag gör små 
kemiska substanser som man kan ge som piller. Numera gör 
dock läkemedelsbolagen båda delarna. 

I Sverige brukar bioteknikbolag symbolisera bolag utan intäkter 
och vinst, så kallade förhoppningsbolag. Det bör dock påpekas 
att branschen är mycket mer mogen i USA där det finns gott 
om bioteknikbolag som har vinst och en del är lika stora som de 
största läkemedelsbolagen. De mindre bolagen blir ofta upp-
köpskandidater när de närmar sig kommersialisering. Förvärv 
är en del av de stora bolagens affärsmodell, och de har hög 
andel egen forskning. Efter att kostnaderna dragits brukar de 
lägga 30-50 procent av det fria kassaflödet på utdelningar och 
aktieåterköp, och resten på förvärv.

Oddsen inom läkemedelsutveckling är brutala. Ett läkemedel 
som just har gått in i den första fasen av läkemedelsutveckling 
(kallad fas 1 som främst ska undersöka biverkningsprofilen) 
har bara 10 procent chans att nå marknaden. 90 procent 
stupar på biverkningar eller på att det inte har tillräcklig effekt 
på sjukdomen. Om man vill förbättra sina odds som investerare 
bör man vänta till läkemedlet har testats mer. Även i fas 3 är 
det dock 30-40 procent som fallerar och till och med efter 
ett marknads godkännande så kan läkemedlet misslyckas 
kommersiellt. Diversifiering av bolagsrisken är därmed A och 
O och talesättet ”att man inte ska lägga alla äggen i en korg” är 
mycket relevant, inte minst inom biotekniksektorn. 

Vi har nämnt många tekniska framsteg och trender som vi 
finner intressanta att investera i. Gällande värdering  är läke-
medelsbolag, stora bioteknikbolag och servicebolag attraktivt 
värderade billiga, medan värderingen av medicinsk teknik och 
IT har sprungit i väg under pandemin. 

2021 har börjat bra för aktiemarknaderna generellt, några ut-
vecklingsländer undantagna. De nya vaccinerna har väckt hop-
pet om att pandemin snart är slut, och att världens ekonomier 
successivt kan öppna igen. Den mycket expansiva penningpo-
litiken i USA har dock bidragit till stigande räntor globalt och 
biotekniksektorn har därför varit volatil, speciellt de mindre 
bolagen. Detta ska ses i ljuset av vissa överhettningstenden-
ser som vi hade i slutet av 2020, vilket var ett extremt stark 
år för mindre hälsovårdsbolag. De stora bolagen rör sig dock 
betydligt mindre både upp och ner, och är billiga både relativt 
och absolut. De är lite åsidosatta i det återöppningsrally vi haft 
sedan Pfizer/BioNtech kom med överraskande bra vaccindata i 
november 2020. 

Fördel hälsovård

Det globala hälsovårdsindexet har utvecklats tydligt bättre än världs-
börsindex över de senaste 10 åren. De amerikanska bioteknik bolagen 
har gått ännu bättre, dock med större kursvängnningar på resan. 

Källa: Macrobond 

Värdering talar för hälsovård/läkemedel

Den senaste tiden har P/E-talen för hälsovårdsbolagen släpat efter övriga 
marknaden. Ur ett värderingsperspektiv framstår sektorn som intressant. 

Källa: Macrobond 
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Norden, och i synnerhet Sverige, har en histo-
ria av att skapa framgångsrika företag inom 
många sektorer. Under de senaste 20 åren har 
en ny industri vuxit fram och skapat succéer 
som Minecraft, Battlefield, Payday och Candy 
Crush Saga. Idag omsätter den svenska spelin-
dustrin cirka 25 miljarder kronor, vilket innebär 
att omsättningen är lika stor som Sveriges ex-
port av järnmalm eller pappersmassa. Lägger 
vi till engångsinkomster är den nästan större 
än de båda två tillsammans. 

Tema: Gaming

De nordiska 
spelundren



23Investment Outlook: Maj 2021

TEMA: GAMING

Spelutvecklare, Publicerare och Distributörer

För konsumenten brukar industrin brytas ned i hårdvara och 
mjukvara, där hårdvaran är plattformen som används för att 
spela spelet (Konsol, PC, Mobil) och mjukvaran är själva spelet. 
Vi väljer här att inte titta närmare på hårdvarutillverkningen 
som utgörs av ett fåtal väldigt stora företag, utan tittar istället 
närmare på mjukvaran. Mjukvarusidan kan delas upp i utveck-
lare, publicerare och distributörer, där större företag kan vara 
involverade i en eller flera delar. Det svenska spelföretaget Pa-
radox är ett exempel på ett företag som är utvecklare, genom 
egen spelutveckling Paradox development studio, samtidigt 
som man är publicerare av sina egna spel och publicerar spel 
för andra spelutvecklare. Microsoft är ett företag som har alla 
tre delarna integrerade i bolaget, där man även har distribution 
av spel via sin Microsoft Store.

En spelutvecklare, precis som namnet antyder, utvecklar spel. 
Dessa kommer likt filmer i olika ”storlekar”, där de största tit-
larna kan ha tusentals personer som jobbar under flera år med 
en budget på flera miljarder kronor, medan de minsta titlarna 
kan vara utvecklade av en person utan någon större budget 
och bara ta ett par veckor för att nå konsumenterna. Över tid 

De svenska succébolagen har hjälpt till att skapa en ny bas-
industri som idag består av 435 företag som tillsammans har 
drygt 9 000 anställda. Teknologijättar som Google, Amazon 
och Facebook har visat mer och mer intresse för spelindustrin 
och satsat på att komma åt intäkterna genom uppköp eller att 
starta egna divisioner. Svenska succéer som Embracer, Still-
front och Paradox röner framgångar både inom spelindustrin 
och på börsen, vilket gör dem till måltavlor för ännu större aktö-
rer som vill växa inom världens mest populära nöjesindustri. 

Spelindustrin har historiskt förknippats med ’nördar’ och unga 
människor. Men under de senaste 20 åren har industrin vuxit 
upp och omsätter globalt numera dubbelt så mycket som 
filmindustrin och musikindustrin tillsammans. Spelindustrin 
omsatte 480 miljarder kronor 2012. Idag, knappt 9 år senare, 
är omsättningen uppe i 1 350 miljarder kronor, en genomsnitt-
lig tillväxt om 12 procent per år. En av de kanske starkaste 
drivkrafterna bakom tillväxten är, som för mycket annat, di-
gitaliseringen. Att flera miljarder människor idag går runt med 
en potentiell spelenhet i fickorna i form av en smartphone har 
gjort att spelandet har nått en bredare publik. Tack vare appli-
kationsplattformarna som finns tillgängliga via smartphones är 
spelandet sällan mer än en knapptryckning bort. Samtidigt har 
konsolspelsmarknaden (Nintendo, Microsoft och Sony) nästan 
sett omsättningen fördubblas där spelkonsolen har tagit över 
som en av de få överlevande multimediaenheterna bredvid 
smart-TV:n. Även dataspelsmarknaden har vuxit som en följd 
av plattformsspecifika spelsuccéer, samt det växande intresset 
för spelstreaming och e-sport. Sett till antal utövare är spelan-
de en av världens största fritidsaktiviteter med över 3,1 miljar-
der människor som spelar digitala spel i någon form enligt DFC 
Intelligence, vilket betyder att nästan 40 procent av världens 
befolkning kan räknas in bland potentiella konsumenter.

Spelindustrin har vuxit sig störst i nöjesvärlden 
(staplar i miljarder USD)

Redan 2019 innan Covid-19 pandemin var spelindustrin värd mer än dub-
belt så mycket som film och musikindustrin. Spelindustrin har i det tysta 
vuxit till världens största nöjesindustri. 

Källa: Statista, SEB

Markant ökning av antalet svenska spelbolag

Sverige har haft en explosionsartad utveckling när det kommer till nya 
bolag inom spelsektorn. Under bara 2019 startades 51 nya bolag, en 
ökning med 13 procent från året innan.

Källa: Swedish Games Industry

har utvecklingen av spel blivit mer strömlinjeformad genom ny 
teknik och snabbare access till marknaden genom teknikjättar-
nas applikationsplattformar. Den här utvecklingen har varit en 
faktor till att flera företag har startats upp. I Sverige har antalet 
spelbolag tredubblats på bara sju år och utvecklingen ser ut att 
fortsätta. Majoriteten av dessa nya bolag är spelutvecklare.

En publicerare agerar i många fall finansiär till spelutveckla-
re, antingen externa eller interna som i fallet med Paradox. 
Publiceraren finansierar utvecklingen av spelet samt hjälper 
oftast till att betala för licenser, översättningstjänster, layout, 
grafiska element, marknadsföring och tryck av spelet. Idag 
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sker omkring 83 procent av spelförsäljningen digitalt, vilket har 
minskat riskerna kopplat till tryckprocess och fysisk distribu-
tion. Eftersom en publicerare står för hela, eller en stor del av 
den finansiella risken kring spelutvecklingen använder man sig 
av producenter, projektledare och välutvecklad digital infra-
struktur för att följa upp utvecklingen och mitigera problem 
som kan försena ett spelsläpp eller försämra kvaliteten under 
utvecklingen. Det är inom den här delen av marknaden vi hittar 
många av de största bolagen som ofta också är noterade. För 
en publicerare är storlek viktigt, precis som för ett filmbolag 
eller en investerare innebär fler titlar ett sätt att sprida risken. 
Storlek kan även bidra med skalfördelar och i många fall en 
lägre totalkostnad per titel.

Distributörer har historiskt varit elektronikkedjor och dedikera-
de spelbutiker, men har under de senaste 10 åren bytts ut mot 
digitala kanaler där teknikjättar som Apple sticker ut. Att vara 
en digital distributör är lukrativt, men precis som för publicera-
re krävs skala. Att ta marknadsandelar som försäljningskanal 
är ett arbete som tar tid och kostar väldigt mycket pengar. 
Intäkterna för en distributör är cirka 30 procent av försälj-
ningspriset, mot att man tillhandahåller nedladdning av spelet, 
förmedlar uppdateringar och hanterar returer. Sedan 2020 
pågår en bitter strid om just distributionsavtalet mellan Apple 
och Epic Games, där den senare enligt Apple har kringgått dist-
ributionsavtalet när man tillät försäljning inne i sitt spel, utan 
att detta gick genom App Store. Att Apple vill försvara sina 
marginaler är förståeligt, däremot riskerar bolaget badwill och 
många andra aktörer har tagit tillfället i akt och sänkt distribu-
tionskostnaderna för att på så sätt förbättra sin egen publicitet.

De svenska spelbolagen är framför allt utvecklare och/eller 
publicerare av spel. De tre största är Embracer, Stillfront 
och Paradox, som alla primärt idag är publicerare, men som 
kommer från en bakgrund av spelutveckling. Embracer och 
Stillfront sticker ut med en aggressiv tillväxtstrategi genom 
uppköp av spelutvecklare, medan Paradox historiskt har varit 
mer försiktiga och haft en högre andel organisk tillväxt.

En djupdykning i siffrorna

Mindre onoterade bolag finns det givetvis gott om, men dessa 
är av naturliga skäl svårare att analysera, då sifferunderlaget 
är klent. Bland de bolag som kvartalsrapporterat under de 
senaste två åren hade, för att ge några exempel:

• Embracer en genomsnittlig organisk försäljningstill 
 växt på ungefär 50 procent under 2020 inom spel 
 verksamheten.

• G5 Entertainment angav att den organiska tillväxten i  
 dollar blev 15 procent.

• Paradox ökade försäljningen med 37 procent  
 exklusive förvärv.

• Stillfront dubblerade intäkterna, angav en stabil  
 organisk tillväxt i koncernen under 2020 som skäl.

• Rovio hade en negativ försäljningstillväxt.

Stark försäljningstillväxt under 2020

Grafen ovan visar den procentuella förändringen i intäkter i kvartalet jäm-
fört med samma period året innan.

Källa: Företagens kvartalsrapporter

Den organiska tillväxten påverkas av antalet spellanseringar, 
framgång för spelportföljen och marknadstillväxten. En annan 
drivkraft är hur mycket bolagen spenderar på att förvärva 
nya spelare, vilket kan variera mellan kvartalen. Enligt ana-
lysfirman Newzoo växte den globala spelbranschen med 20 
procent 2020. 

Redovisad försäljningstillväxt var högst för Stillfront och Em-
bracer men även hög för Paradox. G5 Entertainment och Rovio 
hade en lägre tillväxt. Förutom skillnader i organisk tillväxt så 
hade förvärv en stor påverkan. Förvärvsfinansieringen har 
skett via aktieemissioner antingen till förvärvade bolag eller 
till nya och gamla aktieägare. Tillväxten var svagare i sista 
kvartalet jämfört med andra och tredje kvartalet för alla fem 
bolag, förutom Rovio som hade en mindre negativ tillväxt. En 
orsak till lägre redovisad tillväxt är en allt starkare svensk 
krona i förhållande till dollarn och värdet på exporten faller då 
bolagen redovisar i kronor. Även antal färdigställda nya spel 
kan påverka kortsiktigt. 

Bolagen kommunicerar generellt att pandemin har accelererat 
förändring av konsumentbeteende och att den även påver-
kat marknadstillväxten positivt. En kortsiktig osäkerhet som 
aktörerna belyser är Apples förändring i användarpolicy för 
nästkommande uppdatering av företagets mobila operativ-
system iOS. Denna uppdatering kan komma att påverka alla 
app-leverantörer, men kanske framförallt bolag med reklamfi-
nansierade affärsmodeller som baseras på gratis nedladdning 
mobilspeloch intäkter via externa annonser. Vissa bolag har 
kommunicerat att tillväxten 2021 kan påverkas av en tuff 
jämförelseperiod då pandemin kan ha påverkat spelaktiviteten 
positivt med ett ökat inflöde av nya spelare. 
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Högre rörelsemarginaler på de flesta håll

Grafen ovan visar det rörelsemarginal baserat på 12 månader rullande 
intäkter och rörelseresultat justerat för engångseffekter.

Källa: Företagens kvartalsrapporter

Vi ser en positiv trend i både rörelsemarginal och resultat i bo-
lagen under 2020, med undantag för Paradox där kostnaderna 
påverkades negativt av ökad avskrivning av nylanserade spel 
och spellanseringar under sista kvartalet i fjol. 

Grafen visar att rörelsemarginalutvecklingen under året var 
bäst i de bolag som växte minst, Rovio och G5 Entertainment. 
Den troliga anledningen är att dessa två satsat mindre resurser 

på att öka tillväxten, vilket i sin tur lett till lägre kostnader. Det 
indikerar att lönsamheten kan öka när tillväxtsatsningarna 
avtar eller stabiliseras.

En utmärkande del inom sektorn är att bolagen ofta bokför 
sina utvecklingskostnader som investeringar i immateriella 
tillgångar i balansräkningen, snarare än som kostnadspost i 
resultaträkningen. Det sker fram tills att spelen lanseras och 
börjar generera intäkter. Nedan har vi utgått från det kvartals-
visa kassaflödet efter investeringar i materiella och immate-
riella anläggningstillgångar och produktutveckling i framtida 
spel, men före investeringar i bolagsförvärv. Detta kassaflöde 
har vi dividerat med bolagsvärdet vid varje kvartalsslut. Grafen 
visar därmed direktavkastning, det vill säga vad bolagen 
skulle kunna distribuera till aktieägarna ut utan att påverka 
skuldsättningen. Nivåerna är överlag låga som konsekvens av 
höga utvecklingskostnader (för att generera framtida intäkter) 
samt stigande aktiekurser under året. Undantaget är Rovio 
där kassaflödet är högt då bolaget minskade satsningar på att 
förvärva nya kunder under 2020.

Monetarisering och affärsmodeller

Intäktsströmmar samt monetäriseringsstrategi kan variera 
från företag till företag. Den traditionella modellen är att man 
finansierar utveckling, marknadsför samt lanserar ett spel 

Höga utvecklingskostnad ger låg direktavkastning

Källa: Företagens kvartalsrapporter

Grafen ovan visar kassaflödet rullande 12 månader efter investeringar i 
anläggningstillgångar och spelutveckling som andel av företagsvärdet i 
slutet på varje kvartal förutom i sista kvartalet som baseras på nuvaran-
de marknadsvärde.

och får intäkterna efter lansering, liknande hur ett filmbolag 
tjänar pengar. Lyckas man skapa en riktigt populär titel finns 
potential för uppföljare samt licensieringsintäkter för filmer, 
serier, leksaker, kläder med mera. Paradox har varit duktiga 
på att bygga sina spel som plattformar där man kan utveckla 
mindre uppdateringar och sälja till befintliga spelare. På så sätt 
förlänger man livstiden för sina spel, vilket de själva valt att 
kalla för ”long-life games”. Dessa tillägg kallas DLC (Downloa-
dable content, nedladdningsbart innehåll) och prissätts ofta i 
intervallet 10–50 procent av lanseringspriset på spelet. Denna 
strategi är inte ovanlig för spelbolag, men är något som just 
Paradox lyckats väldigt bra med -vissa av bolagets spel kan 
fortsätta vara relevanta 10 år eller mer efter lansering. 

För mobilsspel brukar intjäningen se något annorlunda ut 
från de traditionella spelen till konsol och PC. Här är det ofta 
”free-to-play” som är den vanligaste modellen, där spelare 
kan ladda ned och spela spelen kostnadsfritt. Efter nedladd-
ningen genereras intäkter genom reklam, eller genom att man 
tillhandahåller en butik i spelet. I denna butik kan användaren 
erbjudas diverse fördelar i spelet eller att helt enkelt köpa 
sig fri från reklamen. Eftersom modellen betyder väldigt lite 
åtagande från konsumentens sida gäller det att man håller 
spelaren engagerad genom konstant feedback, och att svå-
righetsgraden ökar över tid. På så sätt försöker man behålla 
spelare och få dem att spendera mer tid (eller pengar) för 
att komma vidare i spelet. Modellen kräver ofta att spelet 
utvecklas över tid med mer och mer innehåll för att spelaren 
skall fortsätta generera intäkter.

Ett annat alternativ är att gå samma väg som filmstreaming-
tjänster där spelaren istället abonnerar på spelet och på så vis 
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skapar man en mindre volatil intjäning över tid. Den här formen 
används ofta vid onlinespel eller mobilsspel där man utvecklar 
nytt innehåll över tid. 

Dessa modeller kan naturligtvis kombineras för att uppnå en 
ännu mer skräddarsydd lösning för spelet man erbjuder. Ett 
pris vid lansering och abonnemang, free-to-play med DLC, eller 
varför inte ett pris vid lansering och en butik där man kan köpa 
fördelar inne i spelet? 

Strategierna kring att generera intäkter har förändrats över tid 
och ser även olika ut geografiskt.  Spelare i västvärlden lägger 
exempelvis i större utsträckning pengar på sina mobilspel 
medan färre i Asien gör motsvarande. Däremot lägger spelare 
i Asien mer pengar när de väl köper något inuti spelen jämfört 
mot spelare i västvärlden (Mobvista). Spelutvecklare och 
distributörer lägger, som många andra, ökande resurser på att 
analysera sina kunders beteende för att på så sätt förfina sina 
intäktsmodeller och öka sina vinster.

Företagsaffärer, framtiden och jättarnas entré

Norden, och Sverige i synnerhet, har historiskt skapat många 
framgångsrika spelbolag,  med flera större företagsuppköp 
som följd. Den hittills största affären är Activision Blizzards 
köp av King, skaparna av Candy Crush, för ca 50 miljarder 
SEK under 2016. När Microsoft köpte Mojang, skaparna av 
Minecraft, för 18 miljarder SEK 2014 ställde sig en del undran-
de till affären. Men ser man till att Minecraft 2020 hade 130 
miljoner spelare i genomsnitt per månad (Business of apps) 
förstår man potentialen i att monetarisera det starka varu-
märket och det stora antalet spelare. Både Mojang och King 
är fortfarande verksamma i Sverige, och de flesta bolagen 

Fortsatt hög tillväxttakt i spelsektorn

Spelindustrin har vuxit med en årstakt om 12 procent per år och för-
väntas växa med 9 procent per år från 2020 till 2022 för att vara värd 
nästan 200 miljarder USD 2022. 

Källa: SEB

som köps upp behåller sin närvaro. Sverige är en spännande 
inkubator för spelbranschen med ett tiotal bolag som har 
funnits ända sedan nittiotalet, men där mer än hälften av alla 
bolag har startats de senaste 5 åren.

På den svenska marknaden har bolag som Embracer och 
Stillfront premierats på börsen genom sina ambitiösa för-
värvsstrategier. Under 2019 genomfördes 46 investeringar 
och förvärv på den svenska spelmarknaden till ett värde 
4,5 miljarder SEK, och för 2020 var siffran 14 miljarder SEK 
(Swedish Games Industry). Trenden lär med stor sannolikhet 
fortsätta så länge bolagen premieras med högre värdering för 
sina investeringar. Uppköp betyder tillsammans med en stark 
organisk tillväxt att man tar en större del av den internatio-
nella spelmarknaden, vilket kan göra en till måltavla för ännu 
större aktörer. De stora teknikjättarna har under flera år tittat 
på spelmarknaden, med etableringsförsök på marknaden 
från bland annat Amazon, Google, Apple och Facebook. 

Amazon äger sedan tidigare Twitch (Spelstreaming) och 
Amazon Prime erbjudandet har breddats för att attrahera 
spelare. Företaget har även en spelstudio, men succéerna har 
uteblivit. Google lanserade Stadia, en molntjänst för spel, så 
sent som 2019. Redan i februari i år rapporterades det dock 
om att Google stänger de två spelstudios man startade för att 
supportera tjänsten. Apple lanserade satsningen Apple Ar-
cade 2019 som ett sätt att ta sig in i spelmarknaden Tjänsten 
är tänkt att erbjuda spelutvecklare och utgivare tillgång till 
företagets infrastruktur och användarbas, medan spelarna 
får tillgång till massor av spel till en fast månadskostnad. 
Facebook startade Facebook Gaming 2018 som företagets  
spelsatsning, där man kan ta del av nyheter, titta på spel-
streaming eller spela spel. Företaget äger dessutom sedan 
tidigare Oculus som tillverkar VR-glasögon (Virtual Reality) 
för framförallt spelande. Framgångarna för de stora teknik-
jättarna inom spel är blandade, men intresset finns där och 
växer med stor sannolikhet lika snabbt som spelindustrin.

Det råder inga tvivel om att framtiden är ljus för spelbolag 
när man ser prognoser och analyser för framtiden. Covid-19 
pandemin, som utmanade många traditionella industrier och 
affärsmodeller, agerade katalysator för spelindustrin och 
2020 blev till slut ett rekordår. Framtidens vinnare kan myck-
et väl finnas i Norden eller Sverige, men investerare får vara 
beredda på höga värderingsmultiplar och fokus på tillväxt 
över utdelningskapacitet. 
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Utdrag ur konjunkturrapporten Nordic Outlook.  
Du hittar hela rapporten på seb.se/nordicoutlook. 

Utsikterna har ljusnat när motståndskraften mot nya 
restriktioner överraskat och USA tagit en tydlig ledarroll. Nästa 
fas avgörs av hur hushållen använder de sparbuffertar som 
byggts upp under krisen. Huvudscenariot är en balanserad 
global återhämtning de närmaste åren. Att USA redan 2022 
passerar tidigare BNP-trend gör dock att låginflationsmiljön 
sätts på stora prov i en känslig miljö med uppdriven 
skuldsättning och relativt hög börsvärdering.

De senaste månaderna har dominerats av fortsatt hög 
smittspridning världen över med ökat tryck på sjukvården 
och höga dödstal som följd. När den tredje vågen svepte in 
över Europa togs nya beslut om återupptagna restriktioner 
och nedstängningar. Tendensen att ekonomierna blivit mer 
motståndskraftiga mot restriktioner har dock samtidigt be-
kräftats och förstärkts. Generellt tycks således strategin att 
utforma restriktionerna så att arbetslivet kunnat hållas igång 
varit framgångsrik. I kombination med ökad konsumtions- 
efterfrågan på varor har det framför allt hållit uppe indu-
striproduktionen. Därtill har andra delar av ekonomin hittat 
nya sätt att hålla uppe aktivitetsnivån även i en miljö med 
pågående restriktioner. Generellt har därför de ekonomiska 
prognoserna justerats i positiv riktning den senaste tiden. Att 
första kvartalet inte blev så svagt som befarat väger således 
tyngre än negativa konsekvenser för andra kvartalet av det 
segdragna pandemiförloppet. De allra senaste signalerna 
tyder också på att lättnader avseende restriktioner är nära 
förestående i de stora västeuropeiska ekonomierna.

Vaccination löser inte allt. Vi närmar oss nu snabbt en 
tidpunkt där vaccineringsprocessen kommer att avgöra den 
ekonomiska utvecklingen. En fråga är t ex om förhoppningar-
na om en närmast fullständig normalisering av den ekonomis-
ka miljön är för högt ställda. Man kan inte utesluta att viruset 
av olika skäl, t ex nya mutationer, vaccinationsmotstånd i 
delar av befolkningen i vissa länder eller långsam vaccination 
i fattigare länder, fortsätter att hämma ekonomisk aktivitet 
och internationell rörlighet under en avsevärd tid framöver. 
Skillnaderna i vaccinationstakt har också viss betydelse och 
EU fortsätter att ligga efter USA och Storbritannien. Det 
påverkar utsikterna inför kommande sommarperiod och har 
därmed stor betydelse för de branscher och länder som är 
beroende av t ex resande och turism. Men huvudbilden är 
ändå att väl fungerande vaccin har tagits fram i ett imponer-

ande tempo och att vaccinationsprocesserna i stort sett ser ut 
att fungera enligt plan. Därmed får också skillnaderna i vac-
cinationstakt relativt små och därtill övergående effekter på 
den ekonomiska aktiviteten för utvecklade ekonomier. Även 
om fattigare länder generellt släpar efter finns tydliga tecken 
på ökad insikt om vikten av en rimlig vaccinfördelning för att 
undvika bakslag på sikt. I takt med att vaccinproduktionen 
snabbt stiger är det därför troligt att fördelningsinsatserna 
intensifieras.

Internationell översikt

Olika vaccinationstakt - andel av befolkningen

Källa: Our world in data, Macrobond, SEB
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Inflationsutsikterna alltmer i fokus. Trots att det återstår en 
del frågetecken kopplade till pandemin förskjuts nu fokus mot 
mer traditionella makrofrågor. Det gäller inte minst konse-
kvenserna av de massiva ekonomisk-politiska stimulanser 
som genomförts. Vår prognos tyder på att USA:s BNP under 
2022 kommer att ligga högre än den trend som gällde före 
krisen. Framför allt reser USA-ekonomins styrka frågor kring 
inflationsrisker och lämplig policymix framöver. I en temaar-
tikel på sid 25 analyseras amerikanska inflationsförutsät-
tningar i olika tidsperspektiv. Låginflationsmiljön sätts på sina 
största prov på decennier men trots risker på uppsidan är vår 
huvudslutsats att den består. 

Fortsatt viktig roll för finanspolitiken. De långsiktiga 
beteendeförändringarna i krisens spår är fortsatt intressanta. 
Det har varit populärt att dra långtgående slutsatser om att 
”postcoronavärlden” kommer att te sig annorlunda. Vissa 
branscher kommer troligen att drabbas av en bestående 
nedgång men vi får säkert också kraftiga rekyler uppåt på 
många områden i spåren av en stark längtan till att komma 
tillbaka till ett normalt liv. Generellt har också hushållen ökat 
sitt sparande under krisen, vilket ger en buffert när stödpoli-
tiken på sikt gradvis dras undan. Att sparande och förmögen-
heter är så ojämnt fördelade skapar dock risker på både 
kort och lång sikt. Den offentliga skuldsättningen ökar rejält 
i många länder, framför allt i USA. Så länge centralbankerna 
är beredda att bistå ser vi dock inga större risker för att stora 
åtstramningar ska bli aktuella de närmaste åren. Länder med 
starka offentliga finanser har utrymme att fortsätta stimul-
era och på så sätt avlasta centralbankerna. En risk är att en 
försiktig finanspolitik i Europa på lite sikt kan bidra till att öka 
de cykliska skillnaderna gentemot USA och därmed också 
återuppväcka diskussionen om globala obalanser. 

Goldielock-scenario under viss press. Vår prognos innebär 
att en balanserad återhämtning påbörjas under andra 
halvåret. Det mesta tyder på att expansionen de närmaste 
åren kan ske utan generella flaskhalsproblem på ekonomins 
utbudssida. Men det är ändå tydligt att finansiella marknader 
nu riktar huvudfokus mot mer långsiktiga frågor. Vår rela-
tivt ljusa inflationsbild gör att vi tror att Fed avvaktar med 
räntehöjningar till 2023, men prognosen för den amerikanska 
10-årsräntan har ändå höjts. Mot slutet av 2022 förutser 
vi en nivå på 2,40 procent, vilket kan jämföras med 1,70 i 
förra Nordic Outlook. Vidgade tillväxtskillnader mellan USA 
och Västeuropa gör att vi nu börjar gå mot förväntningar om 
ett mer normalt centralbanksmönster där Fed, trots sin nya 
mjukare strategi, kommer att starta normaliseringen klart 
före ECB. Det gör att dollarn troligen stärks på längre sikt 
efter en del motvind det närmaste halvåret. Efter en uppgång 
för EUR/USD till 1,24 i sommar tror vi att rörelsen når 1,13 
vid slutet av 2022. Börsen har fortsatt att gynnas av posi-
tiva vinstöverraskningar. Vi räknar med att kurserna kan få 
ytterligare stöd när tillväxten accelererar i höst. I en mognare 
konjunkturfas kommer dock en dämpad tillväxt och osäkra 
ränteutsikter att utmana en relativt hög värdering. 

Tydliga avtryck av Bidens rivstart 
När Biden-administrationen nu tillbringat drygt 100 dagar 
i Vita huset har vi sett en rad initiativ som har potential att 
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påverka såväl USA som omvärlden. Förutom stora stimulans-
paket är förslagen om skattehöjningar på en rad områden 
konkreta exempel. När det gäller bolagsskatten har USA nu 
tagit initiativ till en global miniminivå för att minska ten-
denserna till illojal skattekonkurrens. Frågan kommer bl a 
att diskuteras på G20-mötet den 9-10 juli. Vidare har Biden 
lagt förslag på högre kapital- och inkomstskatter för de mest 
förmögna. Vita huset följer därmed också IMF:s förslag till 
både ökad progressivitet i inkomstskatteskalorna och en 
tillfällig s k solidaritetsskatt kopplad till pandemin. 

Pandemin har vidgat de ekonomiska klyftorna i USA, vilket 
har påverkat skattedebatten. Detta förstärker också en 
långsiktig global tendens med växande klyftor i spåren av 
exceptionell penningpolitik. Det är därmed tänkbart att vi 
nu ser startskottet för en ny internationell trend. Flera av de 
skattehöjningar som nu planeras har ganska små negativa eft-
erfrågeeffekter på kort sikt eftersom de hushåll som drabbas 
inte nämnvärt lär ändra sitt konsumtionsbeteende. Låginkom-
sttagare kan tvärtemot se fram mot sänkta skatter med t ex 
ökade avdrag för barnfamiljer. Däremot kan Bidens löften om 
att bara beskatta de som tjänar mest, de högsta 1-2 procent-
en, ställa hinder i vägen för övergången till ett välfärdssystem 
av mer europeiskt snitt. Skatter på kapital utmanas samtidigt 
av risk för flyende skattebaser.  Det finns också en risk med 
att lansera planer på skattehöjningar innan återhämtningen 
är på riktigt fast mark. Men i ett längre perspektiv är det trol-
igt att det blir intressant att leta nya finansieringskällor för att 
bl a skapa utrymme för klimatinvesteringar.

Bidens beslut att USA ska återinträda i Parisavtalet har ökat 
sannolikheten för världen kan klara 1,5-gradersmålet. Vita 
husets klimattoppmöte 22-23 april gav ytterligare stöd gen-
om att USA:s överraskande gav ett löfte om att halvera sina 
klimatutsläpp redan till 2030. Detta indikerar att adminis-
trationen vill ge USA en ledande roll i klimatfrågan. Utfästel-
serna måste dock översättas i konkreta åtgärder. Kina kom 
inte med några nya klimatmål: utfästelsen att landet ska vara 
klimatneutralt 2060 utgör därför riktmärke även framöver. 
Det finns nu förhoppningar om att än mer ambitiösa mål och 
konkreta handlingsplaner kan presenteras på FN:s klimattop-
pmöte (COP26) i Glasgow i november. Vårens framsteg tyder 
i varje fall på att klimatrelaterade åtgärder får en allt större 
betydelse för de ekonomiska utsikterna och för prissättnin-
gen på finansiella marknader. I en temaartikel (se sid 16 i 
Nordic Outlook) uppmärksammar vi särskilt konsekvenser och 
förutsättningar för en omställning av energisystemet som är 
central för klimatfrågan. 

”Strategisk autonomi” ny form av protektionism. Global 
handel har återhämtat sig snabbare än väntat. Global varu-
handel väntas öka med 8 procent 2021 efter att ha fallit med 
5 procent 2020. Den relativt snabba återhämtningen i tillver-
kningsindustrin, driven av hög varuefterfrågan, har bidragit 
till detta. Att det funnits en tydlig tendens under krisen att 
avstå från nya handelshinder och tullar har också stöttat den 
internationella handeln. Men en annan typ av protektionistis-
ka tendenser håller istället på att växa fram. I temaartikeln 
”Strategisk autonomi” på sid 13 i Nordic Outlook) diskuterar vi 
hur politiska beslut alltmer tycks gå i riktning mot att försöka 
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Återhämtning i olika takt

Källa: SEB Nordic Outlook

begränsa export av varor som bedöms som kritiska ur en ekon-
omisk, säkerhetspolitisk eller hälsomässig synvinkel. Stater 
vill därför ta större kontroll över värdekedjor som hanterar 
varor som t ex läkemedel, halvledare, bilbatterier och sällsynta 
jordartsmetaller. President Biden initierade i februari om en 
omfattande översyn av amerikanska företags värdekedjor. 
Kinas senaste 5-årsplan uttrycker samma ambitioner. Även i 
Bryssel går tongångarna i denna riktning avseende industri och 
digitalisering, handel och säkerhet. Även om globaliseringens 
krafter fortfarande är starka utmanas de nu alltså av ambition-
er kopplade till strategisk autonomi.  

USA drar ifrån Västeuropa  
Trots besvikelser avseende pandemins utdragna förlopp har 
alltså BNP-tillväxten gradvis justerats upp under våren. För 
2021 landar vi nu i en global BNP-tillväxt på 5,9 procent, vilket 
kan jämföras med 5,0 i förra Nordic Outlook och 5,5 i en progno-
suppdatering i början av april. För 2022 har prognosen på 4,3 
procent däremot varit stabil. Den dominerande förändringen 
rör USA där ekonomin den senaste tiden utvecklats oväntat 
starkt, trots fortsatt smittspridning. Vår prognos är nu att BNP 
i USA växer med 6,5 procent i år och med 4,0 procent 2022. I 
senaste Nordic Outlook var motsvarande bedömning 4,5 resp. 
3,6 procent. Det är tydligt att de amerikanska nedstängningar-
na varit mindre omfattande än i Europa, vilket bl a illustreras 
i den högre rörligheten. Därtill har nog prognosmakare i viss 
mån omvärderat effekterna av Biden-administrationens stimu-
lanspaket som för 2021 motsvarar drygt 8 procent av BNP. Att 
stimulanser i hög grad sker genom direkt stöd till hushållen ger 
snabbare genomslag via en kraftig återhämtning av hushållens 
konsumtion. 

Krutröken skingras i stökig prognosmiljö. Det är inte kon-
stigt att prognosrevideringarna varit betydande det senaste 
året. Förutom att pandemin i sig ständigt tagit oväntade vägar 
med återkommande smittvågor har nedstängningsstrategier 
och stödpolitik varit mycket svåra att förutse.

Hushållens och företagens respons på allt detta har också 
varierat mellan olika faser i pandemin på ett sätt som varit 
svårt att prognostisera. Ett sätt att illustrera hur vi nu ser 
på krisens sammantagna effekter är att jämföra nuvarande 
prognos för åren 2020-22 med den vi presenterade precis före 
pandemins utbrott i slutet av januari 2020. Då sträckte sig inte 
perspektivet ända till 2022 utan i kalkylen har vi använt egna 
bedömningar på trendtillväxt samt IMF:s prognos vid denna 

BNP-prognoser, i %

Marknad 2019 2020 2021 2022

Världen 2,8 -3,3 5,9 4,3

USA 2,2 -3,5 6,5 4,0

Kina 6,0 2,3 9,0 5,3

Japan 0,7 -4,8 2,8 1,8

Tyskland 0,6 -4,9 2,6 3,4

Storbritan-
nien

1,4 -9,8 6,4 5,8

Sverige 1,4 -2,8 4,5 4,0

OECD 1,6 -4,8 4,8 3,8

Euroområdet 1,3 -6,6 3,3 4,6

Baltikum 3,8 -2,1 2,7 4,2

Emerging  
markets

3,8 -2,1 5,9 4,3

Källa: SEB Nordic Outlook. Tabellen visar prognoser för real ekonomisk 
tillväxt i linje med vårt huvudscenario.

Varierande BNP-effekter av pandemin

Källa: SEB Nordic Outlook

Källa: SEB Nordic Outlook
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tid. Eftersom ekonomin före pandemin befann sig i ett ganska 
normalt konjunkturläge med framåtblickande BNP-prognoser 
nära trend kan man tolka avvikelserna i grafen nedan som en 
grov preliminär bedömning av BNP-gapet för 2022.  

BNP i USA passerar tidigare trend redan 2022. USA sticker 
här ut med en sammantagen BNP-tillväxt som faktiskt är 
1 procent högre än i förkrisprognosen d v s vi tror nu på en 
högre BNP-nivå för 2022. Utifrån ett efterfrågeperspektiv är 
inte detta så konstigt med tanke på Feds sänkningar och än-
drade strategi samt de massiva stimulanser som genomförts 
sedan dess, inte minst av Biden-administrationen. Men det 
ställer nya krav på analysen av ekonomins utbudssida. I bör-
jan av krisen var huvudbilden att det skulle ta relativt många 
år innan vi var tillbaka vid den gamla BNP-trenden och nu tror 
vi alltså att vi ligger över den redan 2022. Eftersläpningarna 
för de stora ekonomierna i Västeuropa illustreras av att gapet 
för euro-området ligger på nästan 3 och för Storbritannien 
på nästan 4 procent. De nordiska ekonomiernas relativa 
motståndskraft indikeras av ett betydligt mindre negativt gap 
som för Sveriges del stannar på 0,2 procent. 

Strukturella förändringar kan också påverka gapen. Ge-
nerellt är gapet betydligt mindre för utvecklade ekonomier 
(2,1 procent) jämfört med EM-aggregatets 4 procent. Det 
kan förklaras av utvecklade länders större möjligheter att 
sjösätta ekonomisk-politiska stimulanser men det kan också 
kopplas till en snabbare vaccinations-process. Skillnaderna 
mellan de största EM-länderna är dock mycket stora. Det ser 
i nuläget ut som om Kinas kamp mot pandemin blir så pass ly-
ckosam att det negativa gapet stannar vid 0,5 procent, vilket 
kontrasterar starkt mot situationen i Indien där vi nu förutser 
en storlek på ekonomin som är 11 procent mindre 2022 än i 
förkrisprognosen. Det finns exempel på mindre EM-ekonomi-
er som råkar än värre ut, t ex Filippinerna där kalkylen tyder 
på ett gap på 17 procent. Även om gapens storlek generellt 
kan vara en indikation på tillväxtutrymme utöver trend efter 
prognosperioden måste de nyanseras med andra bedömnin-
gar. Om gapen är tillräckligt stora och varaktiga kan det t ex 

vara svårt att undvika bestående utslagningseffekter som 
i realiteten innebär att gapen är mindre än de ser ut. Därtill 
behöver landspecifika skeenden också beaktas t ex om effek-
terna av Brexit blir större än väntat eller i vilken grad politiska 
spänningar i Indien och Ryssland har försämrat utsikterna.  

Blandade utsikter för EM-ekonomierna 
Stark utveckling under vintern har bidragit till en uppjustering 
av BNP-tillväxten också för EM-sfären trots stor smittsprid-
ning i framför allt Indien och Latinamerika. För helåret 2021 
väntas BNP öka med 6,8 procent, vilket skulle bli den högsta 
noteringen på mer än 10 år. Mot bakgrund av den rekordstora 
nedgången 2020 är det ändå en ganska modest uppgång. 
År 2022 dämpas tillväxten till 4,8 procent, vilket inte är så 
långt över den långsiktiga trenden. Att EM-ekonomierna har 
svårt att ta tillbaka förlorad mark beror på modesta stimu-
lanser, sämre tillgång till vaccin samt eftersläpning i själva 
smittspridningen. Det finns flera orsaker till stora skillnader 
mellan olika regioner. Att Kina har tagit sig igenom pandemin 
på ett bra sätt ger stöd för stora delar av Asien. Återhämt-
ningen blir däremot svagare för ekonomierna i Latinamerika 
och Afrika bl a beroende på mindre tillgång på vacciner. Det 
finns också några andra faktorer som bidrar till divergensen 
Det senaste årets stigande råvarupriser gynnar ett antal 
EM-ekonomier bl a genom stigande investeringar. Samtidigt 
pressas EM-ekonomier som är starkt beroende av inkomster 
från turism och affärsresor.

Viktigt med rimlig global vaccinfördelning. Statistik över 
vaccinköp visar att en majoritet av befolkningen i EM och 
fattigare utvecklingsekonomier inte kommer att få tillgång till 
vaccin förrän 2022. I dessa länder kommer restriktioner att 
införas periodvis för att minska smittspridningen, men man 
kommer troligen att undvika breda nationella nedstängningar 
och förlita sig på lokala restriktioner för att mildra de ekonom-
iska effekterna. Den långsamma vaccinationstakten har dock 
potential att också bli ett globalt problem. Det gäller inte bara 
de humanitära aspekterna. Om inte smittan trycks ned på 
bred front består riskerna för nya internationella virusvågor 
och rörligheten mellan olika världsdelar fortsätter att begrän-
sas. Insikten om vikten av en rimlig vaccinfördelning verkar 
dock vinna terräng och i takt med att vaccinproduktionen 
snabbt stiger är det troligt med ökade leveranser från USA 
och Västeuropa till fattigare länder. 

Massvaccinationen förändrar riskbilden                                                                   
När vi nu är på väg in i en period med vaccination av bredare 
befolkningsgrupper förändras riskbilden på olika sätt. På ned-
sidan finns risker för att vi överdriver effekterna av massvac-
cinering. Forskare på området har under en tid varnat för att 
förhoppningarna om en normalisering av samhällslivet är för 
högt ställda. Resistenta mutationer och förnyade smittvågor 
i spåren av långsam vaccinationstakt i fattigare länder kan 
bidra till besvikelser. Om en uppgivenhet kring normaliserin-
gen börjar sprida sig kan vi få en ny våg av konkurser och 
finansiell stress. På lite längre sikt är nedåtriskerna främst 

Utvecklingen i BRIC-länderna

BNP-tillväxt, procent 2019 2020 2021 2022

Brasilien 1,4 -4,1 3,3 2,7

Ryssland 2,0 -3,1 3,8 2,9

Indien 4,8 -7,1 10,1 7,2

Kina 6,0 2,3 9,0 5,3

EM-ekonomier, totalt 3,8 -2,1 6,8 4,8
Källa: SEB 
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kopplade till att inflation och inflationsförväntningar drar iväg 
på ett sätt som ställer centralbanker, framför allt Fed, inför 
dilemmat att antingen strama åt ekonomierna eller acceptera 
att inflationsförväntningarna driver iväg och tappar kontak-
ten med inflationsmålen.

Ketchupeffekt kan ge stark konsumtion. Möjligheterna 
för en bättre utveckling än i huvudprognosen ligger främst i 
att vi underskattar kraften i den ekonomisk-politiska stimu-
lansdosen. Kombinationen av uppdämda konsumtionsbehov 
och ett högt uppdrivet sparande hos hushållen innebär en 
stor potential. Till skillnad från situationen efter finanskris-
en finns inga behov av konsolidering av balansräkningar 
för hushållssektorn generellt. Tvärtom innebär stigande 
priser på aktier och bostäder att även förmögenhetseffe-
kter kan ge bränsle åt en konsumtionsuppgång. En robust 
konsumtionsökning kan också leda till en positiv spiral där 
investeringarna kommer igång på bred front. Vårt positiva 
scenario innebär att BNP passerar den tidigare trenden en 
bit in i 2022. En kraftfull återhämtning skulle minska riskerna 
för permanent utslagning av arbetskraft som kommit i kläm 
under pandemin och som nu snabbt kan mobiliseras. Det 
skulle också minska belastningen på de offentliga finanserna 
och därmed mildra framtida sårbarhet. Men samtidigt skulle 
ett sådant scenario också resa frågor om hur stabil låginfla-

tionsmiljön verkligen är och om centralbankerna snabbare 
behöver ta ställning till lämpliga exit-strategier. Även en 
snabb återhämtningen kan på marginalen vara negativt för 
börsutvecklingen om den leder till en tydlig inflationsreaktion. 
Vår bedömning är att sannolikheten för det positiva scenariot 
nu är något högre än för det negativa. 

Breda uppgångar av råvarupriser 
Vi har skruvat upp prognosen för oljepriset 2021 med 8 
dollar till 67 dollar per fat (Brent) jämfört med Nordic Outlook 
i januari. Det innebär en ökning med hela 56 procent gente-
mot genomsnittet för 2020. Under 2022 väntas priset falla 
tillbaka till 62 dollar. Prisuppgången 2021 får kraft av såväl 
starkare global efterfrågan som produktionsbegränsningar. 
Investeringar i ny produktionskapacitet har hållits tillbaka 
under pandemin samtidigt som oljeländernas överraskande 
produktionsdisciplin bidragit till snabbt sjunkande lagernivåer. 
Det ger OPEC+ större möjligheter att påverka oljepriset med-
an amerikansk energisektors inflytande minskar. Nedåtrisker-
na i oljepriset är kopplade till den aggressiva virusutvecklin-
gen i bl a Indien och Latinamerika samt Irans återinträde som 
viktig oljeproducent.  

Råvarupriserna i allmänhet har stigit det senaste halvåret 
och förväntas fortsatta uppåt i takt med att global tillväxt 
stärks och breddas. Tillverkningsindustrins relativa mot-
ståndskraft mot pandemin, Kinas snabba återhämtning samt 
efterfrågan på bl a elbilar har pressat upp metallpriserna. 
Prisstegringarna väntas bli mer dämpade framöver i takt 
med att bl a hushållen styr sin konsumtion mot mer tjänster. 
Utökade produktionsstörningar för global industri utgör även 
en nedåtrisk för råvarupriserna. Klimatrelaterade störningar 
i livsmedelsproduktionen, samt stark efterfrågan från Kina i 
efterdyningarna av svinpesten, har höjt matpriserna senaste 
året. Dessa effekter bedöms vara övergående. 

Inflationsutmaningar i olika tidsperspektiv  
Hur inflationen reagerar i rådande experimentmiljö med stora 
ekonomisk-politiska stimulanser är avgörande för hela prog-
nosbilden. Den snabba återhämtningen i USA reser nya frågor 
som diskuteras i en temaartikel (se sid 25 i Nordic Outlook). 
Under det senaste kvartalet har oron för en utbudsdriven 
inflation fått ny näring av kraftiga höjningar av fraktpriser 
mellan Asien och Västvärlden samt brist på halvledare som 
viktiga exempel. Dessutom är prisökningarna på många råva-
ror högre än på länge. En kombination av produktionsproblem 
till följd av nedstängningar och stark efterfrågan på t ex 
elektronik verka ligga bakom detta. Historiskt har dock denna 
typ av prisuppgångar haft svag korrelation med konsument-
priserna. Producentprisutvecklingen för konsumtionsvaror 
ligger fortfarande nära noll i årstakt och det är först när dessa 
börjar stiga som det börjar brännas för KPI. 

Snabbt stigande inflation på kort sikt. Det är dock tydligt att 
flera faktorer nu bidrar till att höja USA-inflationen. Viktiga 
priser som varit starkt nedpressade under krisen kommer 
troligen att normaliseras den närmaste tiden. Bidraget 
till kärninflationen från resor och turism samt den viktiga 
hyreskomponenten väntas sammantaget uppgå till en hel 
procentenhet och därmed spela en stor roll för att kärn-KPI 
stiger till 2,7 procent redan i juli och sedan ligger kvar på en 
nivå runt 2,5 fram till våren 2022. Uppgången i den totala 

Olika scenarier - BNP i OECD-området

Källa: SEB Nordic Outlook

Olika tillväxtscenarier för OECD-området

BNP-tillväxt, procent 2020 2021 2022

Huvudscenario -4,9 3,9 3,5

Negativt scenario -4,9 -0,4 3,1

Positivt scenario -4,9 5,7 6,1
Källa: SEB 
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konsumtionen blir visserligen kraftig med en sammantagen 
ökning med 11 procent för 2021 och 2022, men vi tror ändå 
inte att detta i sig är tillräckligt för att generera en varaktig 
uppväxling av inflationen. Detta beror bl a på att omsväng-
ningen från varu- till tjänstekonsumtion också kommer att 
leda till en dämpad inflation genom en normalisering av de 
uppdrivna prisökningar som vi nu ser på varusidan. 

USA:s arbetslöshet faller till 3,6 procent. För att inflationen 
ska skifta upp varaktigt krävs att även löneökningstakten 
växlar upp. Lönerna har dock varit okänsliga för förändringar 

i arbetslöshet under en längre tid, vilket inte minst var tydligt 
när vi före pandemin noterade 50-årslägsta runt 3,5 procent, 
utan någon större löneacceleration. Vår prognos är att USA:s 
arbetslöshet fortsätter falla från dagens 6 procent till ca 3,5 
procent mot slutet av 2022. Erfarenheterna från 2018-19 
talar då emot en tydlig löneacceleration under prognos-
perioden. Redan nu kan man visserligen spåra tendenser till 
flaskhalsproblem. Andelen småföretag som har svårt att fylla 
sina vakanser är t ex större än någonsin. Dessa problem är 
dock troligen i hög grad kopplade till pandemin t ex genom 
bristande rörlighet på grund av stängda skolor eller rädsla för 
smitta. På lite sikt bygger vår prognos på en ökad mobilisering 
av arbetskraften och att den trend av stigande förvärvs-
frekvens som bröts vid pandemins utbrott kan återupptas. 
Vid slutet av 2022 antar vi att förvärvsfrekvensen i åldrarna 
15-64 år är uppe på 75,5 procent; fortfarande en bit från 
noteringarna runt 2000, men då ska man också beakta en 
viss demografisk motvind sedan dess. 

Stigande medelarbetstid och produktivitet dämpar 
jobbtillväxten. Medan vår BNP-prognos för USA innebär att 
vi redan 2022 passerar förkrisnivån behöver antalet syssel-
satta betydligt längre tid på sig att ta igen förlorad mark. En 
förklaring till detta är att det är sannolikt att medelarbetstid-

Energipriser lyfter KPI-inflationen

Källa: Macrobond; SEB

USA: Utrymme för ökat arbetsdeltagande

Källa: Macrobond; SEB

Olika tempo i arbetslöshetens nedgång

Källa: SCB, Eurostat, BLS, ONS, Macrobond; SEB

en när sektorer öppnar upp efter långa nedstängningar ska 
beta av uppdämda behov. Vissa jobb som försvann under pan-
demin tar lång tid att få tillbaka medan andra nog är borta för 
alltid. Sådana konsekvenser är en logisk följd av strukturella 
förändringar och investeringar i automatisering/ digitaliser-
ing, till exempel som följd av minskat affärsresande och ökad 
e-handel. Dessa förändringar väntas också leda till en viss 
acceleration i produktivitetsutvecklingen. 
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Har Phillipskurvan något lömskt knä? Det finns dock vissa 
uppåtrisker i vår inflationsprognos. Phillipskurvan, som visar 
sambandet mellan arbetslöshet och pris och lönebildning, 
tycks alltså ha blivit flackare än tidigare. Men det är ändå 
troligt att det finns en kritisk nivå för arbetslöshet där lönerna 
växlar upp mer markant. Om vi har underskattat verknings-
graden av de finanspolitiska stimulanserna och/eller våra 
utbudsantaganden ovan visar sig vara för optimistiska kan 
arbetslösheten kommer att falla betydlig mer än vad som 
ligger i Feds och våra prognoser. Vi kommer då in på okänd 
mark där det kan finnas en kritisk nivå på arbetslösheten där 
Phillips-kurvan plötsligt blir brantare. Det är inte heller säkert 
att Phillipskurvan är speciellt stabil. Det är möjligt att Feds 
acceptans för högre inflation kan leda till att förväntningarna 
stiger så mycket att lönerna framöver accelererar snabbare 
än vad själva arbetslöshetsnivån indikerar.

Regimskifte kan sprida sig till Europa. Diskussionen hittills 
har varit fokuserad på USA eftersom cykliskt driven inflation 
ter sig avlägsen i Västeuropa. Å andra sidan har vi under 
lång tid sett en stor samvariation i när det gäller de större 
dragen i inflationsutvecklingen. Större skift i inflationsmiljön 
har ofta skett ganska synkront. Skulle USA:s finanspolitiska 
experiment leda till överhettningssymptom där inflations-
förväntningar glider iväg, med eller utan acceptans från Fed, 
är det möjligt att vi står inför ett sådant regimskifte som 
också påverkar Västeuropa. Det skulle då kunna bero på att 
det blir politiskt attraktivt i Västeuropa att försöka kopiera ett 
experiment som ges äran av att ha fått ned arbetslösheten till 
historiskt exceptionellt låga nivåer. En sådan utveckling skulle 
dock också föra med sig stora risker med potential att orsaka 
dramatiska omprisningar på finansiella marknader. 

Ekonomisk politik inför nya utmaningar 
När vi nu är på väg att lämna den akuta krisfasen förändras 
också förutsättningarna för den ekonomiska politiken. En del 
stödprogram måste förlängas ytterligare en tid, men i huvud-
sak kommer krispolitiken nu att avlösas av en åter-hämtning-
spolitik och därefter är uppgiften att utforma väl avvägda 
exitstrategier. Vi har den senaste tiden lyft fram förändringen 
av den offentliga sektorns strukturella saldo som ett etabler-
at och lämpligt sätt att jämföra den aktiva finanspolitikens 
inriktning mellan olika länder. I förra Nordic Outlook kon-
staterade vi att stimulanserna inte blir lika stora som tidiga 
summeringar av åtgärdsprogrammen tydde på. Den samman-
tagna injektionen på 5 procent av BNP för OECD-området var 
ändå exceptionell.  
 
Nettostimulanser också i år men åtstramning 2022. Huvud-
bilden att de utvecklade ekonomierna i år i huvudsak kommer 
att matcha de historiskt stora stimulanserna 2020. För USA:s 
del blir politiken svagt expansiv i år tack vare det mycket 
stora program som sjösattes i början på året. I euroområdet 
har krisåtgärder förlängts i en omfattning som motsvarar 
förra årets insatser. Den förhållandevis försiktiga krispolitiken 
i Sverige 2020 överträffas i år vilket gör att en stimulansef-
fekt kan registreras också 2021. För 2022 är en åtstramning 
ofrånkomlig och den lär bli mest tydlig i USA där den väntas 

motsvara 3,5 procent av BNP. Den slutgiltiga effekten på 
konsumtion och BNP mildras dock av att hushållen väntas 
använda en del av de inkomster som sparats under krisens 
nedstängningar. 

Finanspolitisk impuls  
Förändring av strukturellt budgetunderskott, % av BNP.  
Positivt tal innebär stimulanseffekt och tvärtom.

2020 2021 2022 2020-2022

OECD 5,0 0,0 -2,5 2,5

USA 5,5 0,5 -3,5 2,5

Japan 5,5 -2,5 -1,5 1,5

Euroområdet 3,0 0,5 -1,5 2,0

Storbritannien 7,0 -1,5 -3,0 2,5

Sverige 2,0 1,0 -1,0 2,0
     Källa: OECD, SEB 

Fokus på strukturella program framöver. På lite sikt finns 
argument för fortsatt expansiv finanspolitik och vissa avsteg 
från gällande ramverk är sannolika. Man kan lyfta fram vikten 
av strukturella åtgärder som förbättrar ekonomins utbudssi-
da och därtill behovet av gröna inslag som bidrar till ökad håll-
barhet. I USA kommer Biden-administrationens nästa paket 
att ha fokus på investeringar i infrastruktur, miljö och digi-
talisering men även på åtgärder som syftar till att förstärka 
humankapitalet så som satsningar på utbildning och utbygg-
nad av barnomsorg. Det paket som EU klubbade igenom förra 
året, Next Generation EU (NGEU), har ett liknande fokus. 

Skulderna planar ut

Källa: Macrobond; SEB
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Ökad divergens i penningpolitiken 
Centralbankerna tycks alltså få stöd av finanspolitiken också 
i år, vilket är välkommet med tanke på det begrän¬sade 
manöverutrymmet.  Centralbankernas tillgångar har vuxit 
med historiska 10 000 miljarder dollar (11 procent av global 
BNP) sedan början av 2020. Under 2021 bedömer vi att 
tillgångarna växer med ytterligare ca 3 000 miljarder dollar 
p g a nu befintliga QE-program. Samtidigt väntas flertalet 
centralbanker hålla styrräntorna oförändrade både i år och 
2022. Norge tillhör undantagen bl a på grund av sti¬gande 
bostadspriser; i höst höjs räntan och 2022 adderas två nya 
höjningar till den nya nivån 0,75 procent. 

Fed avstår från räntehöjningar 2022. Ökade inflations-risker 
med stigande inflationsförväntningar är främst en utmaning 
för Fed. Men det nya policyramverket med ”genomsnittsin-
flation” och ökat fokus på sysselsättningen, ger Fed manö-
verutrymme att avvakta med policyjusteringar. Vår prognos 
är att Fed redan i juni-juli börjar förbereda marknaden på en 
avtrappning av värdepappersköpen. I oktober inleds en av-
trappning av de månatliga köpen på 120 miljarder dollar med 
10 miljarder dollar i månaden samtidigt som arbetsmarknads-
läget fortsätter att förbättras. Anpassningen bedöms vara 
klar hösten 2022. Om inte finanspolitikens motvind blir alltför 
stark 2022 kan en första räntehöjning därmed komma 2023. 

För ECB och Riksbanken är räntehöjningar avlägsna. Efter 
tillfälliga inflationsuppgångar under våren får man åter brot-
tas med obekvämt låg inflation. ECB har signalerat flexibilitet 
att justera sin politik om t ex räntorna stiger för mycket. 
Riksbanken och ECB håller räntorna oförändrade un-der prog-
nosperioden. Riksbankens QE-program fortsätter enligt plan. Att 
den svenska inflationen väntas understiga 1 procent i sommar 
kan väcka förväntningar om minusräntan till liv. Men stabila in-
flationsförväntningar och kraftigt stigande bostadspriser väntas 
stänga dörren för ett sådant steg. 
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