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• Tillväxten stabiliseras, på lägre nivåer

• Helomvändning i penningpolitiken – lågräntemiljön består

•  Svaga vinstökningar och stigande börser gör    
 aktievärderingarna utmanande

•  Hållbarhetsfokus och starka megatrender bidrar till vår  
 försiktigt positiva börssyn. 

Inledning 
Håller tillväxten, håller börserna

Till handlingarna lägger vi ett decennium som präglades 
av ekonomisk tillväxt och stigande världsbörser. Fjolårets 
börsutveckling sticker ut som en av de bästa på länge, 
medan tillväxten saktade in tydligt, återspeglat också 
i att bolagsvinsterna inte steg med 10 procent som 
förväntades vid årets början utan sannolikt krympte något 
på global nivå.

Vi inleder därmed detta år och decennium med en tydligt 
mogen ekonomisk cykel innebärande modest tillväxttakt 
och med börsvärderingar på toppnivåer, i modern tid 
endast överträffade vid börsbubblan runt millennieskiftet. 

En bild som kanske förskräcker, men mycket talar för att 
börserna kan trotsa det som kan verka som tyngdlagen 
en tid till. Avslutningen av fjolåret gav oss signaler om att 
den ekonomiska inbromsningen har avstannat eller till 
och med förbytts i mild återhämtning. Recessionsriskerna 
har därmed tydligt minskat, och vi räknar med en tillväxt 
som bör kunna motivera i alla fall vissa vinstökningar för 
börsbolagen. 

Fjolårets helomvändning från centralbankerna, främst 
Federal Reserve i USA, visar med all önskvärd tydlighet 
att farhågorna om kraftigt stigande räntor inte kommer att 
infrias inom överskådlig tid. Förutom att låga räntor i sig 
stöttar tillväxten motiverar de också högre börsvärdering, 
särskilt om tillväxtprognoserna håller i sig. 

Att dagens värderingar tangerar flera tidigare toppar kan 
därmed motiveras. I en värld där alternativen, typiskt 
ränteplaceringar, rimligen inte kan ge en avkastning 
värd namnet kan högre värderingar och därmed 
fortsatta börsuppgångar mycket väl accepteras av 
placerarkollektivet. 

Med uppgångspotential från stabiliserad tillväxt och 
fortsatt låga räntor, men med nedsidesrisker i ansträngd 
värdering och dämpad vinstutveckling väljer vi för stunden 
en neutral fördelning mellan tillgångsslagen och ett 
neutralt riskutnyttjande i våra portföljer.

Men riskerna för bakslag ökar med uppgångarna. 
Samtidigt begränsas potentialen för fortsatta 
kursstegringar, i alla fall på bred front. I denna utgåvas 
tre teman handlar därför två om områden där tillväxt 
kan förväntas oavsett vart konjunkturen tar vägen. Först, 
och kanske viktigast, en oumbärlig del av det alltmer 
avgörande hållbarhetsarbetet, nämligen framtida tillgång 
på den allt knappare resursen rent vatten. Vi belyser 
också två underteman i megatrenden digitalisering. 
Trenden i sig har varit i spel länge, och kommer så förbli. 
Vi tittar närmare på potentialen i robotisering och vikten 
av cybersäkerhet. Vårt tredje tema knyter an till en av de 
viktigare politiska processerna i det moderna Europa när vi 
belyser vad som nu händer i Brexit-processen.      

Vi kan som vanligt förvänta oss oväntade nyheter 
under året, och tidvis tvära kast på marknaderna. 
Vi fortsätter med vår ambition att dels ha örat 
mot marken och vara uppmärksamma på dagens 
marknadspåverkande händelser och dels identifiera och 
skapa investeringsmöjligheter utifrån de megatrender som 
på sikt ändrar vår värld och driver tillväxten.    

Med hopp om intressant läsning,

Kai Svensson, Tf Chief Investment Officer
Johan Hagbarth, placeringsstrateg 
Investment Strategy
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Nordiska aktier

• Hög värdering ger ökad risk för bakslag
• Fortsatt stor rabatt på cykliska aktier
• Hållbarhetstrenden fortsätter med tilltagande styrka

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk
Aktier (utvecklade marknader) 7,0 % 14,4 %

Tillväxtmarknader (lokal valuta) 7,7 % 14,1 %

Svenska aktier 8,0 % 14,4 %

Räntebärande placeringar Avkastning Risk

Statsobligationer -0,5 % 1,4 %

Företagsobligationer IG 
Investment Grade (Europa)

1,9 % 3,3 %

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

2,6 % 4,3 %

Tillväxtmarknadsobligationer 
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

6,1% 8,4 %

Alternativa investeringar Avkastning Risk

Hedgefonder 3,5 % 6,0 %
Källa: SEB, prognoser januari 2020

Räntebärande placeringar

• Riksbanken höjde som väntat räntan medan amerikanska 
Federal Reserve pausade efter tre sänkningar i år

• Mer positiv konjunktursyn och låga statsobligationsräntor 
ger efterfrågan på företagsobligationer 

• Fördel High Yield framför statsobligationer och Invest-
ment Grade, givet låga absoluta avkastningsnivåer

• Trots flera räntesänkningar är nivåerna i flera tillväxtlän-
der betydligt högre än för utvecklade marknader, vilket 
möjliggör god löpande avkastning

Alternativa investeringar

• Tydliga riktningar i aktie, ränte- och valutamarknaden ger 
stöd åt trendföljande strategier

• Starka aktiemarknader skapar goda förutsättningar för 
Equity Long/Short, men riskerna har ökat

• Förutsägbara centralbanker och hög riskvilja skapar 
möjligheter för makroförvaltare

• Positiv utveckling för underliggande tillgångsslag har 
bidragit till positiv absolutavkastning för majoriteten av 
förvaltarna

Under det senaste kvartalet har det presenterats ekonomiska 
data som visar på fortsatt svag industri- och tillverkningssek-
tor. Däremot har konsumentsektorn visat fortsatt styrka tack 
var hög sysselsättning, rimliga löneökningar och låga räntor. 
Vissa tecken på att industrikonjunkturen bottnar ur har vi 
bevittnat bland annat via delkomponenter inom inköpschefs-
index. Investerare har tagit fasta på ljuspunkterna och vi har 
sett en i princip obruten positiv börstrend under det senaste 
kvartalet. 

Vinstprognoserna har däremot fortsatt att revideras ner 
för det fjärde kvartalet och vi räknar med att vinsterna för 
2019 står stilla. För 2020 spås vinsterna öka med drygt 9 
procent enligt aggregerade konsensusprognoser. Vi tror att 
de blir lägre än så, cirka 5 procent, då vi räknar med att global 
BNP-tillväxt blir likvärdig i år jämfört med föregående år. Lätta 
jämförelsetal, en industrikonjunktur som bottnar, samt anpas-
sade kostnadsstrukturer gör att vi bedömer att vinsttillväxten 
ändå blir positiv.

Avtagande politiska risker med lösning på Brexit-frågan samt 
en överenskommelse om ett initialt handelsavtal mellan USA 

Globala aktier

• 2019 blev decenniets bästa börsår trots marginell vinst-
förändring

• Globala teknologisektorn steg 45 procent i lokal valuta 
• För 2020 spås vinsterna öka med drygt 9 procent enligt 

aggregerade konsensusprognoser. Vi tror att de blir lägre 
än så, cirka 5 procent.

• Hög värdering begränsar avkastningspotentialen

Sammanfattning per tillgångsslag 

och Kina har hjälpt till att pressa upp värderingar och riskaptit 
till historiskt höga nivåer, vilket för närvarande håller oss från 
att öka risknivån i portföljerna.

För den globala aktiemarknaden blev 2019 ett år som domine-
rades av teknologigiganterna. Teknologisektorn på global basis 
steg 45 procent i lokal valuta, vilket var 20 procent mer än 
näst bästa sektor. Apple stack ut – aktien gick upp med hela 86 
procent! Av de större börserna gick USA starkast, men övriga 
börser visade också fina avkastningstal. Obligationsinvesterare 
kunde också lägga ett starkt år till handlingarna. Räntorna föll 
och kreditspreadarna gick ihop, vilket gav bra avkastning. 

Den värdering över trendnivåer som vi just nu bevittnar är 
dock inte enbart av godo då det i praktiken innebär att vi stjäl 
avkastning från framtiden. Vi räknar därför inte med samma 
branta värdeökningar i år, utan vi får troligen nöja oss med en 
utveckling i linje med vinstökningarna för aktier. Inom räntebä-
rande räknar vi med en avkastning i linje med underliggande 
ränta.
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Under året har en portfölj bestående av aktier, ränteplace-
ringar och alternativa investeringar visat en stark avkastning. 
Centralbankerna med Federal Reserve i spetsen har eldat på 
utvecklingen via räntesänkningar och likviditetsstöd. Det har 
stöttat risktillgångar. Ett första handelsavtal mellan USA och 
Kina är på plats och en mjuk Brexit är snart ett faktum. Ledande 
ekonomiska indikatorer tyder på att en svagare konjunktur är i 
antågande, vilket börserna också redan räknar med. Den eko-
nomiska spelplanen är lite tydligare än för ett kvartal sedan, 
men samtidigt är prissättningen högre.

Svag, men positiv börsutveckling 2020 
Globala vinster har i linje med den allmänna ekonomiska 
utvecklingen justerats ner och väntas visa nolltillväxt för 
helåret 2019. Följaktligen har aktier blivit högre värderade, 
vilket begränsar potentialen. Konsensusprognoserna för global 
vinsttillväxt är cirka 9 procent för 2020, men vi räknar med att 
vinsttillväxten blir lägre än så, cirka 5 procent. Det bör ändå 
räcka för en milt positiv börsuppgång under 2020. 

Räntemarknaden får det svårt att upprepa fjolåret 
Centralbankernas omsvängning mot en mer stödjande penning-
politik, samt svaga makrodata resulterade i fallande långräntor 
under fjolåret, vilket gynnade obligationsmarknaden. Låg 
avkastning på statsobligationer gjorde att placerare sökte sig 
till ränteplaceringar med högre risk, vilket gynnade företagso-
bligationer. Minskade skillnader mellan stats- och företagsobli-
gationsräntor (kreditspread) i kombination med fallande räntor 
resulterade i att ett blandat obligationsindex visade mycket 
positiv utveckling. Fjolåret blir svårt att överträffa avkastnings-

mässigt. Vi räknar visserligen med att räntorna förblir låga och 
kreditspreadarna små, men räknar inte med ytterligare hjälp 
från priskomponenten.

Fördelning mellan tillgångsslag 
Vi viktade ner globala aktier under sensommaren till en un-
dervikt för att ta hem vinst från den positiva valutaeffekt som 
svenska kronans svaghet hade bidragit med. Efter en stark 
avslutning av året för svenska aktier har portföljernas totala 
aktieandel blivit neutral. Höga värderingar till trots är det en 
rimlig risknivå, då vi tror på en viss ekonomisk förstärkning och 
fortsatt låga räntenivåer. 

Inom svenska aktier har vi minskat andelen högt värderade, 
valutadopade verkstadsbolag och ökat i mindre konjunktur-
känsliga bolag som inte haft samma branta kursutveckling. 
Den internationella aktieexponeringen har vridits om från 
lägre andel amerikanska tillväxtbolag till lägre värderade 
segment som asiatiska tillväxtmarknader och det lågt värde-
rade småbolagssegmentet. Inom ränteinvesteringar har vi en 
övervikt mot krediter. Fortsatt låga konkursnivåer, avtagande 
recessionsrisk samt likviditetsstöd från centralbanker ger 
stöd åt företagsobligationer. Till detta adderar vi en bred 
alternativportfölj som balanserar risken.

Vi räknar med att centralbanker och regeringar åter lyckas 
undvika en recession. De låga räntorna stöder värderingar och 
tillför likviditet, vilket främjar risktagande. Höga värderingar 
och ännu ej bekräftad konjunkturvändning gör dock att vi före-
språkar ett neutralt risktagande tillsvidare.

Risknyttjande & allokering 
Vi har en neutral syn på aktiemarknaden

Företagsobligationer gynnades av minskade  
ränteskillnader under 2019

Grafen visar ränteskillnaden (kreditspreaden) mellan statsobligations-
räntan och företagsobligationsräntan.

Källa: Bloomberg

Ansträngd värdering begränsar börspotentialen

Grafen visar P/E-talets utveckling under de senaste tio åren för MSCI All 
Countries i lokal valuta.

Källa: Bloomberg
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Fjolåret präglades av nedreviderade tillväxtprognoser och un-
der perioder en tydligt ökad oro för att världsekonomin skulle 
vara på väg in i en recession. Oron grundades framför allt i den 
tydliga inbromsningen i indikatorer från global industri som i EU/
Tyskland nådde recessionsnivåer. Det i sin tur bottnade troligt-
vis i att tillväxtperioden varat så länge att industrin i vissa delar 
närmar sig kapacitetstaket, och drevs sannolikt på av de tydliga 
motsättningarna i handelsdiskussionerna mellan USA och Kina 
under det första halvåret.

Ekonomisk uppväxling 
Osäkerheten blev som störst, och bilden som mörkast, under 
sensommaren och hösten i fjol. Många befarade då att indu-
strin skulle dra med sig den större tjänstesektorn in i en tydlig 
inbromsning, en lågkonjunktur. Vårt huvudscenario har dock 
varit att en lågkonjunktur skulle kunna undvikas. I den senaste 
utgåvan av Nordic Outlook (januari 2020) beskriver vi, liksom 
vi gjorde under hela fjolåret, i stället en världsekonomi som 
stabiliseras, där recession inte bara undviks (i alla fall under 
de närmaste två åren) utan där vi till och med får se en viss 
uppväxling i tillväxten under nästa år. 

Jämfört med för ett år sedan är våra prognoser för global 
BNP-tillväxt ungefär en halv procent lägre, för i år räknar vi 
med en tillväxt på 3,1 procent (mot 3,5 procent i fjolårets 
januari-prognos). Vi gör nu också en prognos för 2021 och 
vi räknar med 3,3 procent i tillväxt nästa år. Att tillväxttaken 
sjunker i slutet av en konjunkturuppgång är naturligt. Oftast 
hänger det samman med att det blir svårare för företagen att 
öka sin produktion då det uppstår brist på resurser, inte minst 
arbetskraft. Inte sällan beror det också på att inflationen, och 
därmed räntorna, stiger i slutet av en konjunkturuppgång, vilket 

dämpar investeringsviljan och köplusten och därmed hämmar 
efterfrågan. Resultatet blir ofta en kraftigare inbromsning 
(läs lågkonjunktur) än vad vi förutspår denna gång. Så vad är 
annorlunda?

Stark arbetsmarknad och låga räntor ger stöd 
Arbetsmarknaden har varit stark under flera år. I de stora 
industriländerna är arbetslösheten den lägsta på nästan fyra 
decennier, långt under de nivåer som historiskt har inneburit 
brist på arbetskraft och snabbare löneökningar och därmed 
stigande inflation. Vår bedömning är att det viss mån finns 
tillgängliga resurser på arbetsmarknaden, vilket tillsammans 
med en uttalad vilja från amerikanska myndigheter att pressa 
ner arbetslösheten är tillräckligt för att skapa utrymme för 
tillväxt i ekonomin en tid till. Tillsammans med andra krafter 
som globalisering och automatisering är det också tillräckligt 
för att hålla nere lönekraven och därmed inflationen. I bägge 
fallen skiljer sig detta mönster från tidigare konjunkturcykler. 

En annan viktig faktor, som skiljer sig från tidigare högkonjunk-
turer, är utvecklingen på räntemarknaden. Dels de i sig låga 
räntorna till följd av bland annat inflationsresonemanget ovan. 
Dels att centralbankernas mångåriga stimulanspolitik tillsam-
mans med en del strukturella faktorer som ett ökat sparande 
globalt har pressat ner räntorna till rekordlåga nivåer. Men ock-
så den snabba reaktionen under fjolåret från den amerikanska 
centralbanken, Federal Reserve. De tre snabba räntesänkning-
arna under sommaren och hösten visar en mycket tydlig vilja 
att stötta konjunkturen. Ambitionen är rimlig, men att det sker 
så snabbt, att man stimulerar redan vid tidiga tecken, skapar 
mer förtroende för tillväxtpolitiken, åtminstone kortsiktigt. 

Makro och andra drivkrafter
Lite bättre tillväxt – fortsatt politisk osäkerhet

BNP-prognoser, i %

Marknad 2019 2020 2021 Kommentar

USA 2,3 1,8 1,9 Stram arbetsmarknad dämpar, Fed och konsumtion stöttar 

Japan 1,2 0,9 0,6 Demografisk motvind ger låg tillväxt

Tyskland 0,6 0,7 1,0 Det värsta över för pressad industri

Kina 6,1 5,7 5,9 Inbromsning under kontrollerade former

Storbritannien 1,3 1,0 1,1 Brexit-osäkerhet fortsätter hämma tillväxten

Euroområdet 1,2 1,1 1,2 Svag export, men bättre hemmamarknad

Sverige 1,1 1,1 1,7 Trög tillväxt, trots goda förutsättningar

Baltikum 3,4 2,2 2,5 Inbromsning blir till utplaning

OECD 1,7 1,6 1,7 Dämpad tillväxt, men ingen recession

EM-ekonomier 4,0 4,2 4,5 Tillväxtbotten passerad, lugn återhämtning

Världen, PPP*  3,0 3,1 3,3 Tillväxten bottnar, recessionsriskerna minskar
Källa: OECD, IMF, SEB *Köpkraftsjusterat (Purchasing Power Parities) 
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Stark arbetsmarknad och fortsatt låga räntor ger alltså stöd 
åt tillväxten, men det saknas inte orosmoln och risker. Två 
tydliga sådana är utvecklingen på handelsområdet samt den 
höga globala skuldsättningen. 

Minskad påverkan från handelsfrågor 
Handelskriget mellan USA och Kina har satt tydliga avtryck 
i den globala tillväxten, sannolikt mer än vad båda parter 
önskat. De direkta effekterna av införda tullar har i sig varit 
hanterbara, men osäkerheten kring de globala förutsättning-
arna har haft negativ inverkan både på företagens investe-
ringar och globala handelsflöden. Detta har drabbat världens 
tillväxtländer, Emerging Markets, extra hårt då dessa eko-
nomier ofta är mer beroende av utrikeshandel. Det är också 
i dessa ekonomier vi sett en stor del av den senaste tidens 
inbromsning. Vi räknar nu med att handelsfrågornas påverkan 
minskar framöver. För detta talar dels att USA och Kina inte 
verkar vilja öka på osäkerheten, särskilt inte då det är valår i 
USA. Att kinesisk ekonomi är bromsar in och att det sluts en 
hel del positiva handelsavtal, inte minst mellan ett stort antal 
asiatiska länder (som står för en tredjedel av global BNP), är 
andra faktorer som talar för minskad påverkan.   

Att skuldsättningen har ökat är naturligtvis inte bra. Men det 
låga ränteläget gör att kostnaderna för skulderna (räntebe-
talningar) ändå är hanterbara. Den globala skuldökningen 

förklaras dels av en ökning i de kinesiska statsägda företagen 
som myndigheterna nu vidtar åtgärder för att hantera, dels i 
företagssektorn i USA. De amerikanska företagen förefaller 
ha använt krediterna på ett rimligt sätt och stigande lönsam-
het ökar återbetalningsförmågan. Inte heller skulder utgör 
alltså något större hinder för tillväxten i nuläget. 

På regionnivå räknar vi med att en stram arbetsmarknad 
ändå bidrar till en fortsatt inbromsning i USA, vi räknar dock 
med en tillväxt på strax under 2 procent, mot strax däröver 
för förra året. I Euroområdet har inbromsningen varit tydli-
gast under fjolåret. Här bidrar det relativt stora beroendet 
av industrisektorn inte minst i Tyskland. Den dämpning av 
global bilförsäljning som kommit till följd av en smärtsam och 
sen omställning mot mer hållbara drivmedel bidrar också. Vi 
räknar dock med en stabilisering framöver. 

För den viktiga kinesiska ekonomin räknar vi med en fortsatt 
kontrollerad inbromsning, man prioriterar finansiell stabilitet 
och skuldhantering framför tillväxt, men om inbromsningen 
blir för kraftig har man resurser att stötta den. Bättre fart i 
andra stora EM-ekonomier som Indien, Ryssland Brasilien och 
Turkiet, som alla lämnar inhemska tillväxtbromsar bakom 
sig och gynnas av något starkare global handel, gör ändå att 
Emerging Markets som helhet bidrar till den mindre uppväx-
ling i global tillväxt vi räknar med för 2021. 

Dämpade löneökningar, fortsatt låg inflation

Trots stram arbetsmarknad förblir löneökningstakten relativt låg. Det 
håller i sin tur tillbaka inflationen, särskilt kärninflationen (inflation minus 
de svängiga energi- och livsmedelspriserna). Det ger stort utrymme för 
centralbankerna att stimulera om behov uppstår.    

Källa: Macrobond

Framtidstron i europeisk industri har fallit kraftigt, och är nära recessions-
nivåer. Detsamma gäller globalt om än i mindre omfattning. Tjänstesek-
torn ser dock ut att hålla emot, samtidigt som en stabilisering kan skönjas 
för industrin, drivet av bland annat en ljusning på världshandelsfronten.  
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Industrisvagheten tydligast i Europa

Makro och andra marknadsdrivkrafter

Löner Kärninflation KPI
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Makro och andra marknadsdrivkrafter

Värderingar 
Aktievärderingar är på historiskt höga nivåer, bland annat för 
att de låga räntenivåerna gör andra investeringar oattraktiva. 
Om de låga räntenivåerna består och vi får en längre period 
av hygglig konjunktur, kan värderingarna ändå motiveras. 

Just nu är de ekonomiska utsikterna något ljusare då indu-
strisektorn och den globala handeln antagligen har nått sina 
lågpunkter, medan konsumtionen är fortsatt god. Värde-
ringsparametern blir inte en negativ faktor så länge det finns 
förtroende för att konjunktur och vinster går åt rätt håll. Vi 
räknar dock inte med att värderingarna ökar ytterligare, utan 
att de biter sig fast runt nuvarande nivåer. Ränteskillnaderna 
mellan stats- och företagsobligationer har också nått nivåer 
som knappast blir så mycket mindre. 

Den avkastning vi kan räkna med att få blir således vinstök-
ningar för aktier samt underliggande ränta för obligationer. 
Vi är uppmärksamma på signaler som kan vända trenden åt 
fel håll, då det finns en betydande nedsida i värderingen av 
risktillgångar.

Riskaptit och positionering 
Riskaptiten var god under hösten, accelererade i decem-
ber och har fortsatt in i början på det nya året. Kortsiktiga 
riskindikatorer har nått extrema nivåer, vilket indikerar en 
överdriven optimism. Investerare letar tillväxt i alla sektorer 
och geografier medan defensiva, ”säkra” positioner avveck-
las. Särskilt populär har IT-sektorn varit, där vi finner både 
konjunkturell och strukturell tillväxt. Pengar har fortsatt att 
flyttas från obligationsmarknaden och kassa till aktiemark-
naden. Investerare har ökat på sin övervikt i aktier under det 
senaste kvartalet. 

Argumentationen bakom ökad riskaptit är begynnande kon-
junkturåterhämtning, centralbanksstöd och minskad politisk 
risk. En aggressiv positionering hos investerarkollektivet är 
generellt negativt, då marknaden riskerar att ta ut en alltför 
ljus framtid i förskott. Eventuella bakslag i konjunktur, han-
delssamtal eller geopolitik slår då hårdare än vanligt mot 
risktillgångar. För närvarande bidrar den redan höga riskap-
titen till att vi avhåller oss från att öka risken på kort sikt.
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Statsobligationsräntorna har stabiliserats en bit över tidigare bottennivåer, 
men är fortfarande historiskt låga. Med risk för negativ förväntad 
avkastning för statsobligationer måste investerare söka mer riskfyllda 
ränteinvesteringar för att skapa avkastning.

Vi föredrar företagsobligationer med högre risk (High Yield) framför såväl 
statsobligationer som företagsobligationer med lägre risk (Investment 
Grade). Även placeringar i tillväxtmarknader är intressanta. Räntenivåerna 
i flera av dessa länder är betydligt högre än för utvecklade marknader.

Statsobligationer (exklusive Emerging Markets)

Flera av världens centralbanker sänkte sina styrräntor under 
2019, medan Riksbanken gick mot strömmen och höjde 
räntan från -0,25 procent till 0 i december. Ränterörelserna i 
korträntorna internationellt har varit måttliga, medan de allra 
kortaste räntorna i Sverige rörde sig uppåt i linje med ränte-
höjningen, vilket är positivt för svenska kortränteplaceringar. 

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), har 
tagit paus efter tre sänkningar. Feds egen prognos är att räntan 
kommer att lämnas oförändrad på 1,50-1,75 procent under 
2020. Man är tydlig med att det krävs en markant försvagning 

av tillväxtutsikterna för att räntan ska sänkas i närtid,  samti-
digt som det krävs en tydligt högre inflation för att höjningar 
ska vara aktuella. Marknaden har anpassat sig till Feds kommu-
nikation på kort sikt, men räknar fortfarande med en sänkning i 
slutet av 2020. Enligt vår prognos ligger inflationen kvar under 
målet, vilket troligtvis bidrar till att Fed sänker räntan ännu en 
gång, till 1,25-1,50 procent, i september i år. 

I likhet med Fed har den Europeiska Centralbanken (ECB) och 
Riksbanken signalerat att räntan troligen hålls oförändrad de 
närmaste åren. Det har blivit mer tydligt i ECB:s kommunika-
tion att handlingsutrymmet för ytterligare penningpolitiska 
stimulanser börjar bli begränsat. Centralbankerna fortsätter 
att brottas med en inflation under målet och i kombination 
med en sårbar konjunktur bör korta räntor fortsätta att ligga 
på låga nivåer. Att vår inflationsprognos är tydligt lägre än 
Riksbankens, gör att sannolikheten för räntesänkningar är 
högre än nya steg mot normalisering av räntorna (räntehöj-
ningar).   

Ränteplaceringar har historiskt sett fungerat som tillflyktsort 
från aktier under osäkra tider då investerare letar säkrare 
tillgångar. Detta försvåras nu av låg eller negativ förväntad 
avkastning för statsobligationer. Avkastningen på svenska 
statsräntor korrelerar med utvecklingen i långräntorna och de 
periodvisa räntefallen har gynnat avkastningen. För att fånga 
dessa periodvisa räntefall krävs bra timing av investerare, 
något som utmanar avkastningspotentialen i avsaknaden av 
räntebidrag. Den som vill ha bättre möjlighet till avkastning 
från räntemarknaden måste därför vända blicken mot place-
ringar med högre risk.        

Ränteinvesteringar
Avkastningsjakten sker i högrisksegmentet  

Marknadens tro på ännu en Fed-sänkning i september i år bidrar till en 
tillfällig nedgång i 10-åriga amerikanska räntor. Sannolikt kommer dessa 
sedan att dra sig uppåt mot en nivå strax över 2 procent.

Källa: Macrobond

Prognoser för 10-åriga statsobligationsräntor

Marknad Feb 2020 Feb 2021 Feb 2022

USA 1,50 1,50 2,00

Tyskland -0,50 -0,40 0,00

Sverige -0,05 0,15 0,55
             Källa:  SEB, marknadsdata januari 2020

Statsobligationsräntor stabiliseras på högre men 
fortsatt låga nivåer
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Företagsobligationer – Investment Grade (IG) och 
High Yield (HY) 
 
En något mer positiv vy på konjunkturen och låga statsobliga-
tionsräntor har gynnat kreditmarknaden, där företagsobliga-
tioner med sämre kreditkvalitet, High Yield, (HY) har presterat 
något bättre än företagsobligationer med bättre kreditkvalitet, 
Investment Grade (IG). 

Företagsobligationer gynnades under 2019 både av mindre 
ränteskillnader mellan företags- och statsobligationer (kre-
ditspread), och fallande statsräntor. Lågräntemiljön gör att 
investerare söker sig från stats- och bostadsobligationer till 
företagsobligationer för att få högre avkastning. ECB:s köp av 
obligationer och Feds likviditetsstöd är ytterligare faktorer 
som är positiva för kreditmarknaden, givet lägre finansierings-
kostnader för företagen. Effekten kommer dock inte bli lika 
stor som vid tidigare tillgångsköp av centralbankerna. Många 
företag har även passat på att förlänga sina redan utgivna obli-
gationer och sänka sina räntekostnader under denna utdragna 
period av låga räntor.

Den kommande konjunkturutvecklingen är avgörande för 
kreditmarknaden och styr i viss mån konkursrisken bland före-
tagen. Fortsatt stabil tillväxt i ekonomin innebär att företagens 
lönsamhet håller konkursrisken på relativt låga nivåer. Den 
förbättrade makrobilden och stödjande penningpolitiken har 
fått kreditvärderingsinstitutet Moody’s att sänka prognoserna 
för konkursrisken i amerikanska bolag med sämre kreditvärdig-
het (HY). 

I Europa har prognosen dock höjts på grund av svagare eko-
nomiska utsikter och sjunkande kreditkvalitet. Ur ett histo-
riskt perspektiv är det fortfarande väldigt få konkurser, både 

faktiska och prognostiserade. Bolagen fortsätter att gynnas 
av lättare obligationsvillkor som blivit mer och mer standard 
de senaste åren – det finns helt enkelt färre villkor som kan 
framtvinga en konkurs.

Vi räknar med att både HY- och IG-företagsobligationer kom-
mer att ge bättre avkastning än statsobligationer, även om 
värderingen på företagsobligationer inte är attraktiv, i synner-
het inte om man tittar på räntenivåerna isolerat. Vi bedömer 
att värderingen i dagsläget är något mer attraktivt för High 
Yield än för Investment Grade-segmentet. High Yield erbjuder 
också högre räntenivåer och har lägre ränterisk än Investment 
Grade-obligationer. 

Tillväxtmarknadsobligationer –  
Emerging Market Debt (EMD) 
 
Stabilare statsfinanser i termer av bättre bytesbalanser samt 
låg inflation har för många tillväxtländer minskat den finan-
siella sårbarheten. Trots flera räntesänkningar under 2019 är 
räntenivåerna i många tillväxtländer fortfarande betydligt hö-
gre än för utvecklade marknader, vilket möjliggör god löpande 
avkastning. Utsikter finns till ytterligare räntesänkningar, vilket 
kan resultera i kursuppgångar för respektive lands obligationer. 

Det faktum att amerikanska Federal Reserve och andra 
centralbanker stimulerar bör vara positivt för denna typ av 
tillgångar ytterligare en tid. Politisk risk i form av handelskrig 
och protektionism finns bland osäkerhetsmomenten. 

Prognoser om utvecklingen för tillväxtländernas valutor är 
både en risk och möjlighet. Flera EM-valutor, framför allt i 
Latinamerika, har försvagats en tid, men utsikter finns nu till 
förstärkning.

Stark avkastning för High Yield 2019

"Yield to worst "visar den effektivränta i procent investeringen ger om 
samtliga obligationer löses av emittenten på dagen de tidigast kan. 
Totalavkastningen för High Yield-företagsobligationer i både USA och 
Europa har varit positiv tack vare räntesänkningar och att ränteskillnaden 
mellan företags- och statsobligationer har minskat. 

Källa: Bloomberg/ Macrobond

Ränteinvesteringar

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Räntebärande placeringar Avkastning Risk

Statsobligationer -0,5 % 1,4 %

Företagsobligationer IG 
Investment Grade (Europa)

1,9 % 3,3 %

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

2,6 % 4,3 %

Tillväxtmarknadsobligationer 
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

6,1 % 8,4 %

Källa: SEB, prognoser jan 2020
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Att börserna har stigit samtidigt som tillväxt- och vinstprognoser 
har skruvats ner är ett välkänt och kanske förbryllande faktum. Med 
dämpade vinstprognoser och värderingar på historiskt höga nivåer 
hamnar bevisbördan på optimisterna. Kan redan höga värderingar 
försvaras? Vi menar att värderingarna är rimliga givet våra 
prognoser om en svagt accelererande tillväxt och fortsatt ultralåga 
räntor. Vårt huvudscenario motiverar svagt positiv avkastning i år. 

På sektornivå kan de mer cykliska, volymberoende bolagen 
uppvärderas när recessionsoron avtar. Bland tillväxtbolagen 
gynnas de som rider på strukturella trender, det vill säga 
digitaliseringsvinnare och bolag vars produkter bidrar till en 
mer hållbar värld, medan mer stabila bolag framstår som för 
högt värderade.

Så har vi lagt decenniets bästa börsår bakom oss, endast 
överträffat av två år under detta millenium (mätt med S&P 
500). Börserna har fått stöd av obruten ekonomisk tillväxt (om 
än relativt dämpad) och fallande räntor, som har bidragit till att 
värderingen har rört sig från bottennivåer i kölvattnet av den 
djupa lågkonjunkturen 2008-09 till toppnivåer i dag.

Att lägre räntor motiverar högre aktievärderingar och därmed 
börskurser är naturligt när det säkra alternativets avkastning 
blir lägre. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att de 

lägre räntorna är bestående. Frågan att besvara blir då hur 
mycket högre värderingar som kan motiveras? Det är avhäng-
igt framtida vinsttillväxt, räntenivå och riskpremium. Placerar-
na behöver åtminstone se att vinsterna utvecklas positivt för 
att acceptera en högre värdering, annars kan även nollränta 
framstå som ett rimligt alternativ.

Hyggliga vinstutsikter 
Vinstgenereringen i börsbolagen dämpades väsentligt under 
fjolåret. Från de starka vinståren 2017 och 2018, ser de glo-
bala vinstökningarna ut att utebli för 2019. Störst blir tillbaka-
gången i Emerging Markets (EM) medan vinsterna i USA och 
Europa ser ut att komma in i stort sett oförändrade. För inne-
varande år ligger analytikernas vinstprognoser globalt på en 
ökning på runt 9-10 procent. Under det gångna året har dock 
prognosen för BNP-tillväxten för 2020 gradvis dragits ner.  Det 
indikerar att det finns en del fallhöjd i vinstprognoserna, vilket 

Globala aktier
Låga räntor + rimlig tillväxt= hög värdering

Räntor ner, börs upp

Förra decenniet präglades av stigande börskurser Till det bidrog de 
fallande räntorna som, om de blir kvar på låga nivåer, motiverar en högre 
aktievärdering. Vi räknar med fortsatt låga räntor, men konstaterar att 
eventuella framtida börsuppgångar knappast får bränsle från nya räntefall.

Källa: Bloomberg

Sektorsammansättningen ger börsskillnader

Källa: Bloomberg

Olika sektorfördelning mellan börserna driver skillnader i kursutveckling. 
Medan klassiska tillväxtsektorer som IT och Läkemedel dominerar i USA, 
är de cykliska sektorerna Industri, Råvaror, Energi och Finans tongivande 
på Europas börser, särskilt de nordiska. 
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också illustreras av att flera aktiestrateger och portföljförval-
tare enligt enkäter räknar med betydligt lägre vinstökningar, 
i trakten 3-5 procent. Även vi sällar oss till det lägret. Det är 
under historiska normalnivåer, men kan ändå tolereras under 
förutsättning att den positiva vinsttrenden förstärks något 
framöver. Vad ger det då för stöd till dagens historiskt höga 
värdering? Om vi undantar de orimligt höga värderingarna i 
samband med IT-bubblan runt millennieskiftet är dagens nivåer 
med P/E-tal runt 18-19 i USA och 16-17 globalt i linje med 
tidigare toppar. Även om historien inte alltid leder oss rätt kring 
framtiden utgör dessa nivåer fortfarande en tydlig referensram 
för många investerare. Vår bedömning är att värderingen peri-
odvis kan komma att överstiga de nivåerna om nyhetsflödet är 
tillräckligt positivt. 

Brist på alternativ 
Akronymen TINA (There Is No Alternative) förklarar en stor 
del av fjolårets börsuppgångar. När någorlunda säkra räntepla-
ceringar knappt ger avkastning blir aktiemarknaden attraktiv 
som ett placeringsalternativ. Det förklarar också att de bolag 
vars framtida kassaflöden anses pålitliga oavsett konjunktur 
har prisats historiskt högt. Stabila aktier har till viss del ersatt 
obligationer med andra ord.

Indexsammansättning styr geografiska skillnader  
Den tydliga skillnad vi har sett i börsutvecklingen för breda 
USA-index mot europeiska dito förklaras av en högre domestik 
tillväxt, men framför allt i skillnader mellan börsernas samman-
sättning.  En vanlig, och rimlig, uppdelning av börsbolagen är 
mellan ”growth” (tillväxtbolag) och ”value” (värdebolag). I sin 
enklaste form görs denna uppdelning genom att föra bolagen 
med högst värdering till growth-segmentet med argumentet 
att den högre värderingen återspeglar en högre tillväxt, medan 

de lägre värderade bolagen (ofta bolag med större svängning-
ar i vinstutvecklingen) hamnar i value-gruppen. Typiskt innebär 
det att klassiska tillväxtsektorer som IT och Hälsovård defi-
nieras som growth medan mer cykliska sektorer som Industri, 
Råvaror (inklusive energi) och Finans dominerar value-index. 

Fler snabbväxande bolag i USA-index  
Skillnaden mellan denna och andra sidan av Atlanten illus-
treras av att de två ovan nämnda growth-sektorerna i USA 
utgör 37 procent av index (MSCI) medan de i eurozonen utgör 
18 procent av börserna. För value-sektorerna blir bilden den 
omvända, de utgör 29 procent av index i USA och 44 procent i 
euroområdet. En del av de snabbväxande digitaliseringbolagen 
i USA har också under året flyttats från IT-sektorn till sekto-
rerna Kommunikationstjänster och Sällanköpsvaror; med det i 
beräkning blir skillnaden i sammansättning än mer tydlig. 

Sämre utveckling för värdeaktier  
Growth-aktier har gått bättre än value under i princip hela förra 
decenniet, med undantag för en mindre rekyl under det senas-
te halvåret. Skillnaden får naturligtvis också värderingseffek-
ter. Om vi studerar P/E-talsutvecklingen under förra decenniet 
ser vi att värderingen för breda Europaindex har följt värde-
ringen av amerikanska value-aktier medan growth-bolagen i 
USA gradvis har premierats med högre P/E-tal. Placerarna ser, 
ur det här perspektivet, Europa som en ”value-marknad”. Att 
bolag med snabbare vinsttillväxt åsätts en högre vinstmultipel 
är naturligtvis rimligt. Att amerikanska aktier värderas högre 
motiveras alltså av skillnaden i sektorsammansättning. 

Metkrokar kan lyfta Europa och Emerging Markets 
Vi ser värderingskillnaden som rimlig i dagsläget. Om met-
krokarna i tillväxtbilden från slutet av fjolåret materialiseras 
i högre tillväxt än väntat bör börserna utanför USA, såsom 
Europa, och Emerging Markets (EM) ta igen förlorad mark. 
Dessa börser har en högre andel konjunkturkänsliga bo-
lag, som också har utvecklats svagare under fjolåret givet 
tillväxtosäkerhet och handelskrigsrisker. EM var först ut att 
försvagas konjunkturellt och ser ut att komma först ut ur 
startblocken. IT-bolag utgör en stor andel av EM-index, varav 
halvledartillverkare, såsom Samsung och Taiwan Semicon-
ductors, som efter en period av lageravveckling står inför 
en stark vinståterhämtning. Det bidrar till att vinsterna i EM 
väntas växa snabbare än i DM (Developed Markets). Dessut-
om bidrar Federal Reserve återigen med likviditet och dollarn 
visar tendenser på att försvagas, vilket historiskt har gynnat 
aktiemarknaderna inom EM. Den låga värderingen i EM tillåter 
multipelexpansion, vilket är en trevlig kombination med ökade 
vinster.

Sammanfattningsvis, så länge räntorna förblir ultralåga och till-
växten räcker för att skapa vinstökningar i börsbolagen bör det 
även räcka för att motivera dagens aktievärderingar globalt. 
Slutsatsen blir att aktier globalt bör kunna leverera en positiv 
totalavkastning i linje med vinstutvecklingen för 2020. 

Värderingar på toppnivåer

Globala P/E-tal är på de högsta nivåerna sedan börsbubblan vid mil-
lennieskiftet. Det motiveras av de klart lägre räntorna, men förutsätter 
sannolikt att vinsterna i börsbolagen fortsätter utvecklas någorlunda väl.     

Källa: Bloomberg

Globala aktier
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Utsikterna för aktiemarknaden skulle kunna se riktigt bra ut, 
om det inte vore för värderingen. Sedan mitten på augusti har 
Stockholmsbörsen stigit 19 procent och P/E-talet är nu runt 21, en av 
de den högsta nivåerna sedan milleniumbubblan punkterades i början 
av 2000-talet och nästan 5 enheter högre än för bara ett år sedan. 
En högre värdering än historiskt är rimlig givet det låga ränteläget, 
men efter den senaste tidens uppgång ser vi likväl en klart begränsad 
potential för index att stiga ytterligare under innevarande år. 

På den positiva sidan borgar det tecknade handelsavtalet 
mellan Kina och USA för eldupphör i denna konflikt, åtminsto-
ne till efter höstens presidentval. Vi ser också tydliga tecken 
på en återhämtning i den globala industrikonjunkturen som 
dock fortfarande är i en relativt tidig fas. Penningpolitiken 
kan förväntas vara fortsatt expansiv och räntorna extremt 
låga under överskådlig tid. Efter det misslyckade försöket att 
normalisera penningpolitiken 2018 kommer centralbankerna 
sannolikt att vara mycket försiktiga med att strama åt igen 
innan det kommer tydliga tecken på högre inflationstryck, och 
dit är det långt. En perfekt miljö för aktier, om det inte vore 
för värderingen. Vi fortsätter att förorda cykliska aktier och 
konstaterar att den gröna hållbarhetsvågen ser ut att tillta 
ytterligare i styrka.

Hållbarhet är ingen fluga 
2020 har börjat med två händelser som ytterligare stärker 
vår övertygelse om att hållbara affärer inte bara är kritiskt 
i ett mer långsiktigt perspektiv, finansmarknaden är nu i full 
färd med att försöka bedöma de risker och möjligheter som 
omställningen kan förväntas medföra. Detta kommer att 
fortsätta påverka även den nordiska aktiemarknaden under 
innevarande år. 

Nyligen skickade den New York-baserade kapitalförvaltaren 
BlackRock, en av världens största med 7 000 miljarder dollar 
under förvaltning, ut ett brev till alla kunder och till VD:ar för 
de bolag kapitalförvaltarens fonder har investerat i. Budska-
pet är tydligt, nu går även de stora amerikanska institutionella 
investerarna in fullt ut för den samhällsomställning de betrak-
tar som oundviklig och nära förestående. Klimatförändring-
arna kommer att få en bestående och signifikant inverkan på 
världsekonomin. Hittills har finansmarknaden varit långsam 
med att ta höjd för och diskontera dessa risker menar Black-
Rock, men medvetenheten ökar snabbt och de bedömer att 
vi befinner oss mycket nära en fundamental omstöpning av 
finansmarknadens funktionssätt på flera sätt, relaterat till 

hållbarhet. Kommer 30-åriga bolån (standardlöptid i USA) 
att finnas kvar om klimatförändringarna inte kan bedömas på 
den tidsperioden? Vad händer med inflationen om torka och 
översvämningar driver upp livsmedelspriserna mer signifi-
kant? De noterar även att hela ekonomier, framför allt bland 
utvecklingsländer, som är särskilt utsatta för hetta, torka eller 
översvämningar, kan bli dramatiskt påverkade. 

Hållbarhetsfrågor fortsätter att öka i betydelse på finans-
marknaden; att stora amerikanska institutioner nu hoppar på 
tåget kommer inte göra denna kraft mindre påtaglig, tvärtom. 
Hållbarhetstrenden är både en möjlighet och en risk som 
måste beaktas bland investerare i nordiska aktier. 

Norden ligger långt framme, i relativa termer 
På sikt kommer företag och länder som inte tar hållbarhets-
frågan på allvar att få allt sämre tillgång till kapital, både 
lånat och eget, med högre kostnader som följd. En bransch 
som Blackrock helt diskvalificerar som investeringsobjekt i 
och med detta är stenkolsproducenter, som inte längre får 
ingå i deras investeringsportföljer. Samtidigt har de företag, 
regioner och länder som nu går före och satsar på att förbätt-
ra sin verksamhet och samhällets hållbarhet, samt erbjuder 
full transparens kring detta arbete, möjlighet att attrahera 
betydande mängder långsiktiga investeringar till en attraktiv 
kostnad. Med 10 av de 50 mest hållbara storbolagen globalt 
enligt Corporate Knights (en kanadensisk media- och analy-
sorganisation fokuserad på hållbarhetsfrågor, ESG, som årli-
gen rankar världens 100 mest hållbara bolag), har nordiska 
företag intagit en väldigt intressant position. 

Redan innan BlackRocks brev presenterats arrangerade SEB 
vårt årliga investerarseminarium Nordic Seminar i Köpen-
hamn, ett av de största i sitt slag i Norden med presentatio-
ner av ledande befattningshavare från cirka 140 nordiska 
börsbolag. De senaste årens trend med ett allt större fokus 
på hållbarhetsfrågor, inte minst ur ett för bolaget positivt 

Nordiska aktier
Hög värdering begränsar potentialen
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perspektiv, var tydligt även i år. Exempelvis menade en av 
Nordens största teknikkonsulter att hållbarhetsaspekten 
numera inte bara är kritisk i alla projekt, det är dessutom ofta 
miljörelaterade megatrender såsom energiomställningen 
eller behovet av att klimatanpassa infrastruktur och ener-
gieffektiviseringsbehov som motiverar hela uppdraget. En 
leverantör av material till fordonskomponenter menade att 
kunderna blivit betydligt mer medvetna om vilka krav de 
kan ställa och vilken information de kan kräva vad gäller sina 
underleverantörers utsläpp. De krav som för något år sedan 
var helt nya och unika från föregångsbolag bland biltillverkar-
na har idag blivit standard. För Nordens största förvaltare av 
riskkapitalfonder är det en självklarhet att bolagen de köper 
ska vara hållbara. Rederierna tävlar med varandra om vem 
som reducerar utsläppen snabbast, inte bara för att smickra 
ESG-analytiker utan för att viktiga kunder inklusive flera 
av världens största oljebolag har lovat sina aktieägare att 
reducera de utsläpp som deras verksamhet orsakar. För dem 
är det lättplockad frukt att hyra in de fartyg som släpper ut 
minst föroreningar. Återvinning är en industri i stark tillväxt 
medan naturgas tar marknadsandelar från kol i rask takt, 
inte minst på grund av miljömässiga fördelar. Skogsindustrin 
hyser tillförsikt om att av ett växande motstånd mot både 
plastförpackningar och syntetiska textilier ska gynna dem. 
Antalet exempel på företag i Norden som ser hållbarhet som 
en drivkraft för affärerna är många. 

Gröna stimulanser runt hörnet 
BlackRock nöjde sig inte med att konstatera att klimatföränd-
ringarna medför betydande risker och möjligheter för investe-
rare, företag och länder. De konstaterar även att det behövs 
koordinerade internationella åtgärder från världens regering-
ar för kunna nå de mål som sattes upp i Parisavtalet. Vi ser 
också goda möjligheter för ytterligare politiska initiativ för att 
driva på denna snöboll som redan är i rullning, i synnerhet i 
Europa som på detta område har ett försprång. Någon form 
av koldioxidbeskattning av importvaror skulle både bidra till 
att sprida miljöpolitikens effekter bortom regionens gränser 
och ge inhemska bolag konkurrensfördelar. Trots komplexite-
ten med en dylik åtgärd är det rimligt att räkna med en inten-
sifierad diskussion om denna fråga framöver. Den kan få stor 
betydelse för i synnerhet vissa tunga industrier i regionen. 
Nästa gång det finns behov av nya ekonomiska stimulanser 
är det rimligt att dessa tar formen av finanspolitiska stimulan-
ser för investeringar i hållbarhetsförbättrande infrastruktur, 
klimatanpassningar och incitamentsprogram för hushåll och 
företag att förbättra energieffektivitet och/eller reducera ut-
släpp. Sannolikt är det få andra alternativ som kan erhålla det 
breda politiska stöd som den typen av gröna stimulanspaket 
skulle åtnjuta, globalt men i synnerhet i Europa. 

Ett lugnare 2020? 
Efter att under 2019 ha kastats mellan hopp och förtvivlan 
vad gäller handelskonflikten mellan USA och Kina ska det nu 
ingångna ”fas 1-avtalet” förhoppningsvis innebära stabili-

tet och kontinuitet i denna fråga åtminstone fram till efter 
höstens amerikanska presidentval. En av de främsta källorna 
till volatilitet på aktiemarknaden under 2019 bör därmed bli 
en ickefråga det närmaste halvåret. Även om Brexit fortfa-
rande ligger framför oss har finansmarknadens oro för denna 
fråga också reducerats signifikant och upprepade fall av oro 
i Mellanöstern de senaste månaderna har snabbt lugnat ner 
sig igen. I skrivande stund visar börserna i Asien en tydlig 
oro över spridningen av ett coronavirus som påminner om 
SARS-epidemin för 17 år sedan. Per idag kan vi dock inte se 
vad, om något, som ska kunna skapa en nervositet liknande 
den som handelskonflikten mellan USA och Kina skapade 
under 2019.

Penningpolitiken som var den främsta drivkraften för börsen 
både 2018 och 2019, först ner och sedan upp, kommer 
sannolikt också att föra en mer undanskymd tillvaro under 
2020. Visserligen förväntas en viss konjunkturell förbättring 
under året, men trots att arbetsmarknaden, framför allt i USA, 
redan är relativt stram lyser inflationen med sin frånvaro. 
Några ytterligare lättnader från de stora centralbankerna i 
världen är inte att räkna med i närtid, men inte heller några 
åtstramningar. Efter det, med facit i hand, misslyckade försö-
ket att normalisera penningpolitiken under 2018, vilket ströp 
konjunkturuppgången i förtid och sänkte börsen rejält under 
sista kvartalet samma år, är det rimligt att räkna med en 
längre återhållsamhet denna gång. Förmodligen kommer de 
stora centralbankerna, med USA:s Federal Reserve i spetsen, 
att ha gott om tålamod innan de försöker strama åt igen efter 
att under 2019 ha tvingats vända 180 grader. Även denna, 
för börsen ofta viktiga drivkraft, kan således förväntas vara 
mer neutral under 2020 efter att ha spelat förstafiolen och 
bidragit med stora kast de föregående 18 månaderna.  

Nordiska aktier

Industrikonjunkturen vänder upp

Diagrammet visar JP Morgans globala inköpschefsindex för industrin. 
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Sammantaget ser vi relativt goda förutsättningar för en något 
mindre nervös aktiemarknad i år. Mindre fokus på handels-
politik och penningpolitik samtidigt som industrikonjunkturen 
förväntas passera botten talar för extra stort fokus på kon-
junkturutveckling och ledande indikatorer under inledningen 
av 2020. Vi söker bekräftelser på att industrikonjunkturen ska 
förbättras efter en kontinuerlig avmattning 2018 och 2019. 

Inköpscheferna ser en vändning 
Efter 18 månader med en ihållande försvagning för ett glo-
balt sammanvägt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin 
såg vi en bottennotering i juli 2019, därefter vände det upp. I 
november kom index dessutom upp över den kritiska 50-ni-
vån, som visar på ekonomisk expansion, för första gången 
sedan april. Ledande indikatorer är dock definitionsmässigt 
tidiga och hela poängen med att titta på dem är att de förvän-
tas ligga före utvecklingen i den reala ekonomin. Vi bedömer 
att botten i industrikonjunkturen inföll i fjärde kvartalet 2019 
eller början av 2020 för de flesta nordiska verkstadsindustri-
företagen. Nyhetsflödet är vanligtvis motstridigt vid vänd-
punkterna och i rapportperioden för fjärde kvartalet 2019 
förväntas därmed rapporter som visar 10-20 procentiga 
volymminskningar för många industribolag; samtidigt som 
inköpschefsindex trendar uppåt. Inledningen av rapportpe-
rioden visar precis detta och även om mönstret inte alls är 
ovanligt kan vi konstatera att efter kursuppgångar på i vissa 
fall 40 procent på fem månader är dubbelsiffriga nedgångstal 
i orderingång förmodligen inte det bränsle som behövs för att 
lyfta index ytterligare.

Kapitalrotation mot cykliskt väntas fortsätta 
Förutsatt att den positiva inköpschefsindextrenden fortsät-
ter, vilket är vårt huvudscenario, är det dock upplagt för en 
gradvis allt mer positiv resultatutveckling för de konjunktur-
känsliga industribolagen under 2020. Profilen på året kan 
bli motsatsen mot 2019, med en svag inledning och därefter 
tilltagande styrka. Detta scenario kan, om det slår in, förvän-
tas ge stöd åt den kapitalrotation från defensiva till cykliska 
aktier som vi såg inledningen av under hösten, men som på 
senare tid har tagit paus. 

Utöver att en förbättrad industrikonjunktur givetvis skulle 
bidra till en bättre vinstutveckling i börsens cykliska sektorer 
ser vi en fortsatt anmärkningsvärt stor skillnad i värderingar-
na mellan cykliska och defensiva bolag på börserna i Norden. 
De senaste 15 årens kraftigt reducerade avkastningskrav 
tycks fortfarande inte ha haft någon synbar effekt på värde-
ringen av de mest konjunkturkänsliga segmenten av aktie-
marknaden, här illustrerat med 12 månaders framåtblickan-
de medianvärderingen av vinsterna (EV/EBIT) för 10 tidigt 
cykliska nordiska bolag inom verkstad, skogsindustri och stål. 

Notervärt är även att det på lite sikt kommer krävas myck-
et stora investeringar i fysisk infrastruktur, inte minst inom 
energi- och transportområdet, för att samhällsomställningen 
mot förbättrad hållbarhet ska kunna genomföras. Framtida 
”gröna” stimulanspaket/omställningsprogram kan mycket väl 
komma att gynna bolag och branscher som idag ratas bland 
investerare på grund av sitt konjunkturberoende. 

Ansträngd värdering i Sverige och Danmark 
Den största utmaningen för börsen i år är sannolikt värde-
ringen. I Norden gäller det i synnerhet Sverige där P/E-talet 
har expanderat med nära 5 enheter på bara ett år och nu 
ligger på den högsta nivån sedan milleniumbubblan pyst ut 
för nästan 20 år sedan. Även med försiktiga centralbanker 
som stöder förväntningar om att räntorna ska förbli mycket 
låga under mycket lång tid, en förbättrad industrikonjunktur 
och minskad oro för sentimentsskadande utspel från USA:s 
Trump inför höstens presidentval, ser vi begränsad uppsida 
för den nordiska aktiemarknaden under återstoden av året. 
Uppgången har redan skett, i synnerhet för börserna i Stock-
holm och Köpenhamn. De breda börsindexen i Stockholm och 
Köpenhamn värderas båda till P/E 21 respektive 22 enligt 
Bloombergs konsensusprognoser. 

Vinsterna behöver komma ikapp 
Vi räknar med solid vinsttillväxt i hela regionen under 2020 
och 2021. I Finland ser vi 7 procents vinsttillväxt 2020, 
medan vi i Norge räknar med 34 procent, även för 2021 är 
förväntningarna lägst ställda på Finland med 8 procent och 
högst i Norge med 15 procent. 

I Sverige räknar vi med 11 procents vinsttillväxt 2020 och 13 
procent 2021. Infrias dessa vinstprognoser kommer Stock-
holmsbörsens värdering se mer aptitlig ut igen, om två år. 

Däremot är värderingen inte alls samma uppenbara problem 
för Helsingforsbörsen, dock har vinstprognosrevideringarna 
varit väsentligt mer negativa det senaste året för finska börs-

Nordiska aktier

Cyklisk risk är attraktivt värderad 
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Källa: SEB, Bloomberg

Diagrammet visar medianvärderingen (rörelseresultatmultipel på 
skuldfri basis, EV/EBIT, enligt 12 månaders framåtblickande konsensus) 
för en grupp stora defensiva aktier i Norden med minst 14 års historik i 
någorlunda intakt struktur mot en grupp stora cykliska aktier. Den defen-
siva gruppen består av 9 bolag från Danmark, Sverige och Finland inom 
hälsovård och dagligvaror. Den cykliska gruppen består av 10 bolag från 
Sverige och Finland inom verkstad, skog och stål. 
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Nordiska aktier

Hälsosam vinsttillväxt väntas i hela Norden 
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Diagrammet visar förväntad vinsttillväxt (justerat nettoresultat i lokala 
valutor) aggregerat för de bolag SEB bevakar på respektive aktiemarknad.

bolag. Det bidrar till ett lägre förtroende även för nuvarande 
prognoser. På ett år har vinstprognoserna för finska bolag 
justerats ner med 13 procent för 2020, jämfört med nedre-
videringar på knappt 6 procent för bolagen på Stockholms-
börsen. Potentiellt kan en bättre industrikonjunkturutveckling 
2020 bidra till att stabilisera vinstprognoserna och ge mindre 
nedrevideringar i år. 

Även Oslobörsen ser betydligt mer attraktivt värderad ut och 
i detta fall är det kombinerat med förväntningar om stark 
vinsttillväxt. Prognosrevideringarna har dock varit ännu mer 
negativa i Norge. Vinstprognosen för 2020 har reviderats ner 
med 17 procent på ett år. 

Dessutom finns det en uppenbar risk att allt fler investe-
rare, likt nämnda BlackRock, prioriterar ner investeringar i 
fossila bränslen, vilket kan förväntas påverka värderingen 
av oljesektorn negativt. En sådan utveckling har redan synts 
under det senaste året och kan, tillsammans med de stora 
negativa vinstprognosrevideringarna, ha bidragit till att göra 

Källa: Bloomberg

Snabb och stor uppvärdering av Stockholmsbörsen 
ger fallhöjd
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Diagrammet visar P/E-talet för breda börsindex i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. I synnerhet Stockholmsbörsen har värderats upp kraftigt på 
senare tid. 

Oslobörsen till den sämsta i Norden 2019. Oljesektorn utgör 
24 procent av Oslobörsen, men är försvinnande liten i övriga 
Norden, i synnerhet om vi betraktar värdet på finska Neste till 
cirka 80 procent biodrivmedelsrelaterat och endast cirka 20 
procent relaterat till fossilbaserade drivmedel. Låga värde-
ringar på oljerelaterade bolag är en viktig delförklaring till 
den lägre värderingen av Oslobörsen. 

Sammanfattning 
Efter det senaste årets kraftiga uppvärdering av börserna i 
Norden ser vi begränsad uppsida, i synnerhet för Stockholms-
börsen, under återstoden av året. Vi räknar med en fortsatt 
rotation till aktier i cykliska bolag, understödda av attraktiva 
relativa värderingar och en förbättrad industrikonjunktur. 
Hållbarhetstrenden tilltar internationellt och kommer att 
fortsätta påverka den nordiska aktiemarknaden, vissa bolag 
positivt och andra negativt. Nordiska bolag ligger långt fram 
i en internationell jämförelse vad gäller hållbarhetsarbetet, 
vilket är en fördel i den miljö vi nu ser. 
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Efterfrågan på rent vatten globalt 
ökar snabbt. Samtidigt utmanas 
vattenförsörjningen av föroreningar, 
klimatförändringar och ineffektivt 
användande. 

Vatten är en grundförutsättning 
för allt levande på jorden och en 
förutsättning för världens livsmedels- 
och energiproduktion. Allt vi använder, 
har på oss, säljer eller äter kräver vatten 
för att tillverkas, så vi har en mycket 
utmanande situation. 

Hur knappa är globala vattenresurser? 
Global vattenkonsumtion har ökat sju gånger de senaste 
hundra åren. Enligt prognoser från Världsbanken kommer 
efterfrågan att öka med cirka 40 procent till 2030. Då 
kommer efterfrågan att vara cirka 3000 miljarder kubik-
meter per år större än utbudet, om utvecklingen fortsätter 
i oförändrad takt. Nära hälften av världens befolkning 
riskerar att behöva leva under förhållanden där vatten är 
en bristvara. Det finns inget substitut till vatten, men lyck-
ligtvis finns lösningar på denna gigantiska utmaning.

Den allmänna uppfattningen i den del av den utvecklades 
världen där vi befinner oss är att det alltid finns tillgång till 
rent vatten, vi tar det ofta för givet. Men hur ser verklighe-
ten ut?

Betraktar vi en jordglob är det lätt att dra slutsatsen att 
vatten finns i nästintill obegränsad mängd. Jordens yta är 
till 70 procent täckt av vatten. Totalt finns det cirka 1400 
miljoner kubikkilometer vatten på jorden och så kommer 
det fortsätta att vara. Vatten kan frysa eller förångas, men 
finns ändå kvar på planeten. 

Då 97 procent av vattnet är saltvatten och ytterligare två 
procent är fast i polarisarna innebär det att vi måste leva 
av 1 procent av total vattenmängd. 

Av denna 1 procent befinner sig en stor del under marken, 
till exempel i underjordiska sjöar. Det gör det i många fall 
svårt och dyrt att komma åt, vilket är en viktig förklaring 
till varför mänskligheten genom historien har bosatt sig 
nära sjöar och floder. 

Tema: Vatten

Brist på rent vatten – en utmaning
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Vi har idag bättre tekniker för att komma åt grundvatten, men 
detta vatten har tagit tusentals år att bilda och det kommer 
att ta tusentals år att fylla upp igen så det är viktigt att vi 
hushållar med det. Grundvattentillgången har minskat till följd 
av att cirka 20 procent av dessa reserver har överexploate-
rats. En minskad yta av våtmarker har dessutom försämrat 
kapaciteten för ekosystemet att rena vatten.

Färskt vatten är en förnyelsebar, men ändlig resurs. Allt 
eftersom befolkningen växer sätts dessa begränsade resurser 
under press. På många platser världen förbrukar vi mer vatten 
än vad jorden, på grund av naturliga begränsningar, kan tillhan-
dahålla.

I teorin finns det tillräckligt med färskvatten för att på ett håll-
bart sätt möta behoven. Men i praktiken är resurserna väldigt 
ojämnt fördelade; 10 länder sitter på 60 procent av resurser-
na ,varav Brasilien och Ryssland är störst. 

Kraftigt stigande efterfrågan på bristvara 
Tyvärr är det redan brist på vatten i världen. 844 miljoner 
människor saknar tillgång till rent dricksvatten. Dessutom 
har 2,3 miljarder människor inte tillgång till grundläggande 
infrastruktur för avloppshantering. Befolkningstillväxten, som 
för närvarande ligger på cirka 80 miljoner människor per år, 
är en av de viktigaste anledningarna. Att en växande andel 
av befolkningen dessutom äter mer kött gör ekvationen än 
mer utmanande. Industrialiseringen har dessutom lett till en 
konstant och kraftigt stigande efterfrågan på vatten, vilket 
inte är långsiktigt hållbart.

Jordbruket konsumerar mest 
Med modern teknik odlar vi grödor på platser där de inte natur-
ligt kan växa, vilket förvisso har gjort det möjligt att tillgodose 
en ständigt växande efterfrågan på dessa grödor, men denna 
ohållbara vattenintensiva odling gör att många närliggande 
miljöer förstörs. Vattendrag och sjöar töms och grundvattenni-
vån sjunker. Miljön kring odlingsmarkerna förorenas dessutom 
av den omfattande användningen av bekämpningsmedel. 

Jordbrukssektorn står för cirka 70 procent av vattenförbruk-
ningen globalt och över 90 procent i världens minst utveckla-
de länder. Enligt prognoser kommer sektorn om 30 år, 2050, 
att behöva producera 60 procent mer mat globalt och 100 
procent mer i utvecklingsländerna. De grödor som slukar 
mest vatten är bomull, ris, sockerrör och vete. Även köttpro-
duktionen kräver mycket vatten, i genomsnitt  15 000 liter 
vatten per kilo kött. 

Bomull, som är mycket vattenkrävand, står idag för nästan 
hälften av världens textilproduktion. Sveriges import av bom-
ullskläder kräver 100 000 liter vatten per svensk och år. Det 
går åt cirka 2 700 liter vatten för att odla bomullen till en enda 
T-shirt. 

Aralsjön som ligger mellan Kazakstan och Uzbekistan var för 
40 år sedan jordens fjärde största insjö. Bomull är en viktig in-
komstkälla för området, men har också blivit en stor miljöbov 
och gjort att sjöns volym har minskat med 75 procent. 

Tema: Brist på rent vatten – en utmaning 

En procent av världens vatten är användbart

Källa: havet.nu

Jordens yta är till två tredjedelar täckt av vatten men endast cirka en 
procent är användbar till människors behov. 97 procent är saltvatten och 
av resterande är cirka  två tredjedelar låst i glaciärer.

Saltvatten 97 % Glaciärer 2 % Färskvatten 1 %

Ökande behov väntas ge vattenbrist

Källa: Global Water Intelligence, Världsbanken, RobecoSAM

Den största andelen vatten används fortfarande inom jordbruket. Efter-
frågan på vatten väntas öka med ca 40 procent från år 2015 till 2030 och 
då ha ett utbudsunderskott på omkring 3000 miljarder kubikmeter per år. 
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Industrin en annan storkonsument 
Industrin står för cirka 22 procent av global vattenför-
brukning. OECD:s prognos är att efterfrågan från industrin 
kommer att vara fyra gånger så stor 2050 jämfört med vid 
millennieskiftet. Vatten används som råvara, men även för 
rengöring, samt för att värma och kyla vid energiproduktion. 
Cirka 75 procent av industrins förbrukning sker i samband 
med energiframställning. 

Vårt vattenfotavtryck 
Människor behöver några tiotal liter vatten för sina dagliga 
behov, t ex dricka och hålla oss rena. På planeten totalt repre-
senterar detta cirka 8 procent av färskvattenanvändningen.
Vår indirekta vattenförbrukning är ofantligt mycket större. 
Vattenfotavtrycket är ett sätt att uttrycka indirekt förbruk-
ning och innefattar allt vatten som krävs för att en produkt 
eller tjänst ska kunna konsumeras. Det är ett sätt att hjälpa 
oss förstå hur val av produktion och konsumtion påverkar 
världens naturtillgångar. 

I Sverige är genomsnittligt vattenfotavtryck  nästan 6 000 liter 
per person och dag, motsvarande cirka 40 medelstora badkar. 
Det ger ett årsavtryck på drygt 2 000 kubrikmeter.

Avtrycket för en amerikansk medborgare är cirka 2 840 
kubikmeter vatten per år och motsvarande siffra för en japan 
är 1 380 kubikmeter Enligt waterfootprint.org är det globala 
genomsnittet 5 000 liter, men det är stor variation beroende på 
var du bor och vad du äter, från 1 500 liter till 10 000 liter per 
dag. 

Hur kan vi nå balans mellan utbud och efterfrågan? 
Det finns tillräckligt med vatten globalt för att möta världens 
behov, men inte utan dramatiska förändringar kopplat till hur 
vi använder, hanterar och fördelar utbudet. 

Öka andelen vatten som används till tänkt syfte 
Till att börja med borde vi se till att allt vatten används som 
det var tänkt, vilket tyvärr är långt från dagens verklighet. 
Förlorat vatten (water loss eller non-revenue-water, NRW) är 
ett betydande problem världen över. Det uppstår till exempel 
till följd av läckage eller via stöld. Så mycket som två tredje-
delar förloras i låg- och medelinkomstländer. I Asien går cirka 
30 procent av vattnet förlorat i städerna och i vissa delar av 
landsbygden hela 65 procent. 

Även i utvecklade delar av världen går mycket vatten förlorat, 
till följd av läckage i dålig infrastruktur. På vissa håll i Europa 
är siffran hela 50 procent. American Society of Civil Engineers 
uppskattade 2014 att cirka 15 procent av allt dricksvatten 
gick till spillo i USA på grund av läckage. I Mexiko City läcker 
i dagsläget 42 procent av dricksvattnet ut, samtidigt som 
staden står inför en vattenkris. 

Infrastrukturförbättringar på gång 
Andelen förlorat vatten på grund av läckage kan tyckas 
onödigt, och det läggs också mycket resurser på infrastruk-
tur för vatten, och mer är på gång. Med tanke på bristen på 
infrastruktur och skicket på befintlig sådan krävs dock stora 
insatser. Under perioden 2010-2030 väntas det inom OECD 
spenderas över 1,8 biljoner USD på detta område, dubbelt så 
mycket som på infrastruktur för elektricitet, vägar och järnvä-
gar tillsammans, frågan är om det är tillräckligt?

Ät mat som kräver mindre vatten 
Enligt FAO Aquastat (vattenstatistik från FN:s organ för mat 
och jordbruk) behövs 1 000 gånger mer vatten för att mätta 
en befolkning med jordbruksprodukter än för att släcka deras 
törst. Globalt väntas behovet av mat ha stigit med 70 procent 
till 2050. Det är utmanande för våra vattenresurser, men vad 
vi äter gör stor skillnad. Det går åt cirka 15 000 liter vatten 
för att producera ett kilo nötkött, jämfört med 1 500 liter för 
ett kilo spannmål. 

Tema: Brist på rent vatten – en utmaning

Vattenfotavtryck 

Produkt Antal liter

Ett kilo nötkött 15 415

Ett kilo fläskkött 5 988

Ett kilo kyckling 4 325

En T-shirt i bomull 2 720

Ett kilo ris 2 497

Ett kilo pasta 1 849

Ett kilo socker från sockerrör 1 782

En pizza Margherita (725 g) 1 259

En banan (200 g) 790

Ett kilo potatis 287

Ett glas mjölk (250 ml) 255

Ett ägg (60 gram) 200

En kopp kaffe 132

Ett glas vin (125 ml) 109

Ett glas öl (250 ml) 74

 
Källa: Waterfootprint.org
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Tema: Brist på rent vatten – en utmaning

Vattenbehandling, rening och återanvändning 
Globalt återvinns en förvånande liten del av allt vatten. Med 
vattenbehandling menas processer med syfte att göra vatten 
användbart för olika ändamål, allt från dricksvatten till indu-
striproduktion. Återanvändandet av vatten står för endast 
2,4 procent av global vattenanvändning enligt FAO Aquastat. 

Det kan enligt FN vara så att över 80 procent av avlopps-
vattnet från hushållen globalt hamnar i floder och hav utan 
någon behandling överhuvudtaget. En lågt hängande frukt att 
plocka. Med rätt teknik borde andelen som återanvänds öka 
snabbt och mycket. 

Mikronedsmutsning är tyvärr en biprodukt från vårt bekväma 
samhälle. Små kemiska och biologiska partiklar används i 
miljontals produkter som produceras i utvecklade ekonomier. 
Läkemedel, personliga hygienartiklar samt renhållningsmedel 
är exempel på produkter som orsakar denna nedsmutsning, 
men även avloppsvatten från industrier som tillverkar textili-
er, bildäck, färg och plast. Lyckligtvis finns kostnadseffektiva 
lösningar även på detta problem, men äldre reningsprocesser 
måste uppdateras.

Hur kan man skapa mer användbart vatten? 
Som nämndes tidigare är den totala mängden vatten på 
jorden konstant och 97 procent är saltvatten. Det finns tek-
niker för att avsalta vatten och därmed öka andelen som kan 
nyttjas för människors behov. Användandet av denna metod 
ökar, framför allt sedan 2010 och främst i Mellanöstern. I över 
150 länder avsaltar man nu vatten. Trots mycket stora fram-
steg de senaste 50 åren och trots att energiförbrukningen nu 
är en tiondel av vad den var 1970 är avsaltning fortfarande 
energikrävande och står för 60 procent av kostnaderna i av-
saltningsprocessen. Kostnaden har begränsat användningen, 
men potentialen är stor.

Användandet av metoden har ökat, men det är ändå bara 
omkring en procent av världens befolkning som är beroende 
av avsaltat vatten för sina dagliga behov enligt GWI (Global 
Water Intelligence). Israel sticker ut med att hela 40 procent 
av vattnet som används för hushållsbruk är avsaltat havsvat-
ten. Vid högre pris på vatten skulle denna metod användas i 
större utsträckning, men då skulle allt som innehåller vatten 
också bli dyrare och leda till andra problem. 

Energilösningar med lägre vattenbehov 
Av total global vattenförbrukning står energiproduktionen för 
cirka 15 procent och väntas stiga, drivet av ökad efterfrågan 
på energi, samt den kraftiga ökningen av okonventionella 
energikällor som till exempel skifferolja. Skifferolja kräver 
mycket vatten samtidigt som 50 procent av aktuella gruvor 
utvinns i regioner i USA med hög eller mycket hög vatten-
knapphet. (Källa: CERES 2014)

Värmekraftverk representerar cirka 80 procent av global 
elproduktion och nedkylning av dessa står för 42 procent av 

färskvattenförbrukningen inom EU och nästan 50 procent i 
USA. Värmekraftverk är ett samlingsbegrepp för de kraftverk 
som använder värme för att producera elektrisk energi. Ur ett 
vattenperspektiv är solenergi och vindkraft de mest effektiva 
idag tillgängliga energikällorna. De kräver endast en tiondel 
så mycket vatten som kärnkraftverk för en enhet el och en 
sjättedel jämfört med ett kolkraftverk. 

Mer effektiva vattenanvändning 
Vi måste bli bättre på att hushålla med våra knappa vattenre-
surser. Vi odlar till exempel grödor på platser där de inte kan 
växa naturligt. I södra Kalifornien används över 7,5 biljoner 
liter vatten om året för att odla alfalfa-groddar. Vatten till 
detta hämtas från Coloradofloden tiotals mil bort, vilket gör 
att priset odlarna betalar för vattnet inte ens täcker leverans-
kostnaden. Ett mer effektivt sätt att vattna grödor är genom 
mikrobevattning, som innebär att man endast vattnar exakt 
där vattnet behövs ,till exempel rötterna på en gröda. Det tas 
också fram grödor som kräver mindre vatten och till och med 
är resistenta mot torka.

Vattenhushållning i hem och företag. 
Ett sätt att minska vattenanvändningen är att förnya dina 
vitvaror. Enligt American Water Works Association skulle 
inomhusförbrukningen av vatten kunna minska med 35-70 
procent med effektivare utrustning såsom duschar, toaletter, 
tvättmaskiner med mera.  

Hög global befolkningstillväxt

Källa: FN:s befolkningsstatistik

Världens befolkning förväntas ha mer än åttafaldigats 2050 jämfört med 
1900. Detta är en viktigaste anledningen till den ökande bristen på rent 
vatten.
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Tema: Brist på rent vatten – en utmaning

Trots stora förbättringar hade endast cirka 60 procent av 
världens 250 största företag 2014 någon långsiktig strategi 
för hur de ska hantera utmaningarna med allt större vatten-
brist. Man kan anta att frågan har hamnat betydligt längre 
upp på företagens agendor nu.

Ökad medvetenhet leder till förändring  
Även om inte priset på vatten indikerar att det är en livsnöd-
vändig vara som får människor att hushålla effektivt med den, 
kan kunskap kraftigt påverka våra beteenden. Ett imponeran-
de exempel är Kapstaden. Bristen på vatten blev alltmer akut 
och man började prata om ”Day zero”, den dag då vattnet 
stängs av och det inte längre kommer något ur kranarna. Da-
tumet bestämdes till 12 april 2018. Det faktum att man bör-
jade kommunicera kring detta och att det fanns ett bestämt 
datum fick människor att kraftigt ändra sina beteenden. 

Det ledde till att datumet för Day zero flyttades fram ett antal 
gånger och är nu skjutet på obestämd framtid. Resultatet blev 
ändå att staden under första delen av 2018 hade halverat sin 
förbrukning jämfört med 4 år tidigare.

Inom några årtionden kommer städer som Sao Paulo, Mel-
bourne, London, Peking, Tokyo, Barcelona och Mexiko City att 
nå ”Day zero” om inte vattenförbrukningen ändras radikalt.

Borde vatten vara dyrare? 
Många ser vatten som en billig vara som knappt påverkas av  
marknadskrafter eller brist. Det har lett till ineffektivt över-
användande. Exempelvis motsvarar vattenintäkterna i  New 
Delhi endast 20 procent av vad som spenderas för att tillhan-
dahålla vattnet. Högre vattenpriser skulle öka incitamenten 
för ett mer effektivt användande och förbättra ekonomin i 
vattensektorn. FN klargjorde 2010 att tillgång till rent vatten 
och sanitär utrustning är en mänsklig rättighet. Det är också 
ett av FN:s 17 globala mål till år 2030. Det blir en utmaning 
att prissätta en värdefull och begränsad resurs och samtidigt 
ge alla tillgång till den.

Rent vatten – en mänsklig rättighet

FN klargjorde 2010 att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är en 
mänsklig rättighet. Det är också ett av FN:s 17 globala mål till år 2030. 
Det blir en utmaning att prissätta en värdefull och begränsad resurs och 
samtidigt ge alla tillgång till den.

Bildkälla: globalamalen.se

Lyckligtvis visar exemplet från Kapstaden att medvetenhet 
om vattens värde och begränsade utbud kan räcka för att få 
till ett dramatiskt förändrat beteende.

För investerare erbjuds stora möjligheter 
För den som vill investera i detta tema finns stora möjligheter. 
Inom samtliga områden finns företag som är mer eller mindre 
fokuserade på dessa utmaningar. Olika reningsmetoder som 
krävs för återanvändande av vatten, förbättrad infrastruktur, 
nya tekniker för att upptäcka och hitta läckor, avsaltning, 
vatteneffektiva bevattningsmetoder, mer vatteneffektiva 
produkter och vatteneffektiva energikällor är några exempel. 
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Digitaliseringen har redan förändrat 
vår vardag på ett genomgripande sätt, 
och trenden fortsätter. Digitalisering 
utgör också en radikal förändring för 
de flesta företag, i allt från produktion 
och lagerhållning till kommunikation 
och marknadsstrategier. Den snabba 
utvecklingen gör det svårt att identi-
fiera framtidens vinnare, särskilt ur ett 
investeringsperspektiv. Men den po-
tential som finns i omställningens stora 
kraft gör det väl värt att försöka.  

I förra Investment Outlook beskrev vi 
utvecklingen inom artificiell intelli-
gens, AI. Vi fortsätter med att belysa 
två andra trender inom digitalisering – 
robotisering och cybersäkerhet.

Kraften är stark och hastigheten hög 
 
Digitalisering är ingen ny trend. Men den snabba för-
ändringen som bor i en genomgripande teknologisk 
förändring och trend som denna är långt ifrån över. Det 
kommer att skapas vinnare och förlorare under lång tid 
framöver; några återfinns säkerligen inom områdena 
robotisering och cybersäkerhet.  

Ericssonaktien värderades extremt högt för två decen-
nier sedan, med skyhöga vinstförväntningar. Analytiker-
kåren var kluven. En del försvarade värderingen utifrån 
potentialen inom mobiltelefonsegmentet. Vid den tiden 
dominerades marknader för telefoner av Nokia, Erics-
son och Motorola. Optimisterna byggde sin värdering 
på övertygelsen att så kallade ”smartphones” skulle slå 
igenom och att vi skulle vilja använda telefonen till att ta 
foton och till och med surfa på internet! Många var dock 
skeptiska  – varför skulle man vilja göra det? 

Fortsättningen på historien är intressant av flera skäl. 
Revolutionen kom och idag ser nog nästan alla sin smart-
phone som en självklarhet. Vi använder telefonen till 
saker som de mest framsynta då inte ens kunde dröm-
ma om, som navigering, beställa hem mat, hålla koll på 
barnen… 

Det är bara ett exempel på kraften i en megatrend, så-
som digitalisering. Men också ett exempel på att vinnar-
na inte är de självklara. Inget av de nämnda företagen 
tillhör dagens vinnare på mobiltelefoner. Istället har an-
dra typer av vinnare har sett dagens ljus, som utvecklare 
av spel-appar och musikstreamingtjänster.  Den snabba 
utvecklingen gör det svårt att identifiera framtidens 
vinnare, särskilt ur ett investeringsperspektiv. Men den 
potential som finns i omställningens stora kraft gör det 
väl värt att försöka.

Tema: Digitalisering

Kraftfull megatrend  
med flera ansikten
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Robotisering – Framtidens tillväxtdrivare?

Ett återkommande tema i dagens ekonomiska debatt är 
den åldrande befolkningen. Babyboomers (på svenska ofta 
kallad efterkrigsgenerationen) når nu pensionsåldern, och 
med sjunkande födelsetal i den utvecklade delen av värl-
den kommer andelen av befolkningen i arbetsför ålder att 
minska framöver. Minskad tillgång på arbetskraft begränsar 
tillväxtmöjligheterna, vilket i sin tur gör det svårare att höja 
levnadsstandarden, i alla fall i det tempo vi har vant oss vid 
de senaste decennierna. 

Så hur ska världsekonomin fortsätta att växa trots lägre 
tillgång på arbetskraft? En väg är att bli mer effektiva med de 
resurser vi har. Historiskt har teknisk utveckling varit en av 
de viktigaste faktorerna i dessa sammanhang. När mängden 
arbetskraft minskar kan automatisering med hjälp av robotar 
vara en av nycklarna till fortsatt effektivisering och därmed 
god tillväxt. 

Åsikterna kring de långsiktiga makroekonomiska effekterna 
av robotisering går visserligen isär (vad händer till exempel 
om lågkvalificerade jobb blir allt färre?), men oaktat konse-
kvenserna för ekonomin som helhet investerar företag stora 
pengar inom området. Företagens jakt på kostnadsbesparing-
ar, snabbhet och flexibilitet leder i sin tur till hög tillväxtkraft 
bland leverantörer av robotteknik.

Både digital och fysisk teknik  
Den digitala världen kan onekligen hjälpa oss med väldigt 
mycket, genom att samla många av våra sysslor på ett ställe 
och på så sätt göra oss mer tidseffektiva. Men det är först un-
der de senaste decennierna vi har skapat tillräckligt med data 
eller processorkraft för att på ett effektivt sätt kunnautöka 
digitaliseringen till att göra ”smarta” datorer. Inom området 
RAAI (robotik, automatisering & artificiell intelligens) är am-
bitionen dessutom att skapa smarta datorer som gör fysiskt 
arbete åt oss, och utvecklingen går snabbt. 2018 utfördes 
knappt 30 procent av allt arbete av maskiner och datorer, 
något som förväntas växa till drygt 40 procent de närmaste 
tre åren, enligt en analys av World Economic Forum. Trenden 
är tydlig – vi automatiserar mer än någonsin.

Idag möter vi alltmer robotar i vår vardag, allt från självkö-
rande bilar till robotdammsugare och robotgräsklippare. Men 
vad är det rent konkret företagen investerar så mycket i? 
Eftersom tillämpningsmöjligheterna är många och inom flera 
områden nöjer vi oss med några exempel.

Inom tillverkningsindustrin används industriella robotar inom 
en mängd olika tillämpningsområden. Robotar kan exempelvis 
programmeras att utföra repetitiva uppgifter som är smut-
siga och/eller farliga för en människa att utföra. Samtidigt 
erbjuder de mycket stor precision och noggrannhet, vilket 

Tema: Digitalisering – Kraftfull megatrend med flera ansikten

Robotmarknaden växer snabbt 

I takt med ny forskning och utveckling dyker nya möjligheter upp på 
robotmarknaden. Efterfrågan ökar inom allt fler sektorer, och ny, mer 
välutvecklad funktionalitet gör att storleken på den globala marknaden 
för robotar såväl inom som utanför industrin spås öka kraftigt framöver.

Källa: Tractica, 2019-2025 är prognoser 

Industrins framtid är automatisering

Behovet och efterfrågan på robotar inom industrin har ökat kraftigt det 
senaste decenniet, i företagens jakt på skalfördelar, kostnadsbesparingar, 
precision och industriell säkerhet. Efter finanskrisen 2008 har den globa-
la försäljningen av industriella robotar ökat kraftigt.

Källa: Statista
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givetvis eftersträvas i storskalig produktion. Traditionellt 
sett har industriella robotar hållits separerade från delar i 
produktionskedjan där handpåläggning krävs. Numer blir så 
kallade kollaborativa robotar, ”Cobots”, allt vanligare. Dessa 
är smarta robotar, designade för att jobba tillsammans med 
människoroch bidra till fortsatt utveckling.

På storskaliga varulager är det arbete som ska göras ofta 
komplext. Här kan lagerrobotar hjälpa till med exempelvis 
lastning, packning, sortering och kontroll. Ofta används ett na-
vigationsverktyg, där robotar sköter majoriteten av all logistik 
med hjälp av etikettavläsning. Därefter förflyttas varorna på 
räls eller band till rätt transport eller lagerhylla, där nästa 
robot kan ta över.

Robotar har även stor potential inom modernt jordbruk. I 
länder som tidigare besvärats av livsmedelsbrist kan bättre 
jordbruksteknik vara ett viktigt verktyg i arbetet mot effekti-
vare produktion. Amerikanska John Deere, en tillverkare av 
framför allt jordbruks- och skogsmaskiner, har exempelvis ut-
vecklat teknik som genom GPS och AI kan göra allt från att så 
och plöja mark på ett mer optimalt sätt, till att analysera när 
det är dags att skörda. Man har även maskiner som optimerar 
mängden gödsel och bekämpningsmedel, vilket drar ner kost-
naden för bönder och minskar negativ miljöpåverkan.

Inom hälsovårdssektorn leder de tidigare nämnda demogra-
fiska förändringarna till strukturell tillväxt, främst till följd av 
ökande vårdbehov för den åldrande befolkningen. Med hjälp 
av AI kan läkare snabbare ställa diagnoser och skräddarsy 
behandlingsplaner för patienter, vilket avlastar personalen 
och minskar risken för feldiagnostisering. Robotar kan också 

Tema: Digitalisering – Kraftfull megatrend med flera ansikten

Maskinerna tar över  

2018 stod maskiner och datorer för cirka 29 procent av allt arbete i värl-
den. Denna siffra förväntas öka kraftigt under de kommande åren, och år 
2025 spås siffran nå 52 procent, alltså mer än hälften av allt arbete.

Källa: Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum

göra allt från att bistå med assistans under operationer eller 
desinfektera sjukhus, till att agera verklighetstrogna pa-
tienter vid övningar. Konsekvensen på sikt bör bli förbättrad 
kvalitet och säkerhet i medicinska procedurer.

En potentiell hållbarhetsboost 
Utvecklingen har också positiva effekter ur ett hållbarhets-
perspektiv. Hållbarhetsfrågorna blir allt mer angelägna och 
utsikterna för företag med hållbarhetslösningar, produkter 
och tjänster är goda. Givet de potentiella förbättringarna i 
bland annat effektivitet, säkerhet och livskvalitet kan robotar 
på många sätt vara en nyckel i arbetet mot FN:s mål för en 
mer hållbar utveckling.

Genom att få ner produktions- och lagerkostnader så att det 
blir mer lönsamt att decentralisera dessa funktioner kan vi 
minska behovet av transport, som enligt WHO är en av de 
snabbast växande klimatbovarna. Detta är direkt kopplat till 
de globala FN-målen för hållbar utveckling, kanske främst 
genom mål nummer 13, att bekämpa klimatförändringarna.

Vidare kan ökad effektivitet i jordbruket tack vare robotar 
bidra med ökad tillgång på mat, samt minska användandet 
av skadliga bekämpningsmedel. Robotar kan också användas 
för att inspektera vattenledningar och annan infrastruktur. 

Hälsovårdsrobotar kan hjälpa äldre och bidra till att nå målet 
om hälsa och välbefinnande; listan kan göras lång. På sikt kan 
detta bidra till exempel till FN:s mål 2 (ingen hunger), 3 (god 
hälsa och välbefinnande), 14 (hav och marina resurser) och 
15 (ekosystem och biologisk mångfald). 
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Effektivitet driver investeringarna

När McKinsey under 2018 intervjuade 85 företag på ämnet robotteknik 
stod en parameter ut som solklar etta bland anledningarna att investera. 
Kostnadsbesparingar är genomgående en av de viktigaste anledningarna 
till den nuvarande robotiseringstrenden inom de flesta sektorerna. 

Källa: McKinsey Global Robotics Survey 2018
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Vinnare på robotisering 
I många delar av ekonomin och för många sektorer och 
börsbolag kan robotisering alltså skapa betydande vinster 
såväl vad gäller effektivitet och kvalitet som ur hållbarhets-
perspektivet. Bland bolagen återfinns vinnarna i ett brett 
spektrum. Naturligtvis, och kanske tydligast, bland de bolag 
som levererar lösningarna, robotarna, men också bland de 
som mest konsekvent förmår att dra nytta av robotiseringen i 
sin existerande verksamhet. I bägge fallen återfinns sannolikt 
vinnarna framför allt bland industribolag med ett relativt högt 
teknologiinnehåll, i befintliga eller potentiella lösningar, samt 
likartade bolag inom medicinteknik och utveckling av tunga 
maskiner för jordbruk, lager mm. 

Det finns såklart risker med dessa investeringar. Främst i det 
faktum att bolagen som grupp i huvudsak ägnar sig åt någon 
form av industriell produktion och arbetar business-to busi-
ness. Det gör att de är mer eller mindre konjunkturkänsliga i 
sin verksamhet. Det gör dem känsliga för global industriell ef-
terfrågan, inte minst från Kina som står för en stor del av pro-
duktionen i världen. En ny eskalering i handelskonflikten eller 
en snabbare inbromsning än väntat i global tillväxt riskerar 
att slå mot företagen och aktiekurserna. För den långsiktige 
investeraren skapar det dock snarast intressanta köplägen. 
Den underliggande trenden lär fortsätta driva tillväxt på sikt.  

Cyberbrottsligheten driver IT-säkerhetsaktierna  

IT-attacker har gjort att ISE Cyber Security Index, som följer 47 amerikan-
ska IT-bolag, har gett avsevärt bättre avkastning än ett globalt aktieindex 
de senaste två åren. 2019 var överavkastningen jämfört med index ca 
3,5 procent och 2018 var den över 18 procent (räknat i dollar).  

Källa: Bloomberg

Cybersäkerhet – studentnätverk som har 
växt till ett globalt spindelnät

När internet kommersialiserades under 1980- och 90-talet 
var det sannolikt få som trodde att nätverket skulle uppnå 
dess idag smått otroliga storlek och globala närvaro. Idag an-
vänder vi internet mer än någonsin, i allt från kommunikation 
till underhållning.

I internets tidiga dagar satsade en tätt sammansvetsad 
grupp forskare och akademiker främst på att lösa de kritiska 
tekniska aspekterna i sammanhanget, snarare än de säker-
hetsmässiga. Det var till en början omöjligt för externa parter 
att komma åt det nya nätverket, och man litade fullt ut på 
varandra inom gruppen.

Lätt att vara efterklok? 
I dag är bilden nästan helt omvänd. Dagens användning av 
internet grundar sig på att ”alla ska vara uppkopplade mot 
alla”, och att ”alla kommer åt allt”. Privatpersoner, företag och 
myndigheter sköter i allt större grad sina dagliga sysslor digi-
talt, givet den snabbhet och smidighet som internet ofta kan 
ge oss. Det ställer emellertid stora krav på säkerheten, med 
möjligheten att begränsa vad andra användare kan komma 
åt för uppgifter, så att det vi gör online inte får oönskade kon-
sekvenser. Bristen på säkerhetstänk i internets unga dagar är 
sannolikt är en av orsakerna till att efterfrågan på IT-säker-
hetslösningar har växt explosionsartat de senaste åren.

Säkerhet på nätet 
När allt fler väljer digitala arbetsmetoder ökar incitamenten 
för kriminella att ge sig in på den digitala scenen. Cyberbrott, 
eller IT-brottslighet, är ett av våra snabbast växande säker-
hetshot. Antalet anmälda IT-relaterade brott i Sverige (i form 
av bedrägerier) ökade under perioden 2011-2018 från cirka 
20 000 till drygt 135 000, motsvarande en genomsnittlig 
ökning på hela 31 procent per år, enligt data från SCB.

Ett vanligt sätt för privatpersoner att skaffa sig ett visst digitalt 
skydd är att använda antivirusprogram. För företag handlar det 
ofta om ett flertal olika lösningar för exempelvis datakrypte-
ring, skydd av finansiella transaktioner och kommunikationssä-
kerhet. Eftersom få aktörer på cybersäkerhetsmarknaden har 
nödvändig teknik eller kunskap på samtliga områden tvingas 
man ofta köpa in tjänster från ett antal olika leverantörer. 



26Investment Outlook: Februari 2020

Tema: Digitalisering – Kraftfull megatrend med flera ansikten

Fler attacker till högre kostnad

Data och IT-system blir allt viktigare för företag i takt med den snabbt 
tilltagande digitaliseringen i världen. Incitamenten för cyberbrottslingar 
har ökat markant. Det har lett till en ökning såväl i mängden attacker som 
komplexiteten i dessa, samt kostnaderna för företag som drabbas.

Källa: Cybersecurity Ventures, Kaspersky Lab
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Konsekvenserna för företag som drabbas av denna typ av 
brottslighet eller som missköter kunddata kan vara enorma, 
både varumärkesmässigt och finansiellt. IT-säkerhet och han-
tering av digital information har därför blivit två mycket vikti-
ga frågor för de flesta företag. En studie visar att 60 procent 
av amerikanska småbolag som har drabbats av en cyberat-
tack har försatts i konkurs inom 6 månader efter attacken. På 
grund av de allvarliga konsekvenserna tenderar man numer i 
allt högre grad att investera förebyggande. 

Globalt förväntas vi följaktligen spendera över 1 biljon ameri-
kanska dollar på cybersäkerhet mellan 2017-2021, och vär-
det av de skador som orsakas av cyberbrottslighet förväntas 
uppgå till ungefär 6 biljoner dollar i slutet av samma period 
(källa: Cyber Security Ventures). Storleken på dessa förluster 
är en av nyckeldrivkrafterna för cybersäkerhetssektorn, som 
under både 2018 och 2019 har gett en bättre avkastning än 
världsbörsen.

EU:s dataskyddsdirektiv, brott kan ge stora böter 
I Europa är EU:s dataskyddsdirektiv, GDPR (The General Data 
Protection Regulation), en viktig del i att göra internet säkrare 
för privatpersoner. GDPR antogs i maj 2018 och reglerar 
hur företag samlar in och hanterar kunders personuppgifter. 
Företag som bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter 
på upp till 20 MEUR eller hela 4 procent av den årliga globala 
omsättningen; den högre av de två. 

Utöver finansiella konsekvenser påverkar bristande hantering 
av personuppgifter och IT-säkerhet ofta företagets varumär-
ke på ett negativt sätt. Det mediala intresset för denna typ av 
händelse är stort, och händelser som får betydande uppmärk-
samhet kan leda till förtroendeproblem, missnöje hos kunder 
och skyhöga böter.

Viktiga trender i sektorn 
Angripare använder sig idag av mycket komplexa metoder, som 
inte sällan baseras på till exempel artificiell intelligens (AI). Ett 
av de snabbast växande tillvägagångsätten för cyberbrotts-
lingar kallas Ransomware. Metoden går ut på att olagligt ta 
sig in i någons dator och kryptera filer. Man kan då hålla filerna 
som gisslan och kräva en lösensumma, ofta i en svårspårad 
valuta som Bitcoin. Det drabbade företaget eller personen 
tvingas dessutom ofta köpa "kundsupport" från organisationen 
som angripit dem. Antalet Ransomware-attacker ökade med 
hela 350 procent under 2018, enligt NTT Security.

Så var kommer AI in i det hela? Ofta letar sig angriparen 
efter potentiella offer på sociala medier. Med hjälp av AI kan 
man finkamma LinkedIn, Instagram, Twitter och Facebook 
för att profilera en måltavla. Sedan kan angriparen skicka 
mycket verklighetstrogna, skräddarsydda så kallade "phish-
ing emails" och förmå personen att ovetandes ge ifrån sig 
känsliga uppgifter.

Men misströsta inte – även cybersäkerhetsföretag använder AI 
i stor utsträckning. Genom att träna smarta säkerhetsprogram 
med hjälp av AI kan de snabbt identifiera potentiella risker. 

En annan viktig trend inom cybersäkerhetssektorn rör det 
som kallas Internet of Things (IoT). Idag är inte bara datorer 
och mobiltelefoner anslutna i ett globalt nätverk – de har 
fått sällskap av annan teknologi som självkörande bilar och 
smarta hemlösningar. Som konsekvens av detta ”nya inter-
net” sker en exponentiell ökning av antalet anslutna enheter 
i världen. År 2025 förväntas ungefär 75 miljarder enheter 
vara sammankopplade i världen.

Smarta lösningar överallt

Digitaliseringen av stadsmiljöer, industri, hälsovård och våra egna hem 
står för många av världens sammankopplade enheter. Vem vill inte ha ett 
kylskåp som skapar automatiska inköpslistor, eller kunna slå på värmen 
i sommarstugan via mobilen? Pajdiagrammet visar Internet of Things 
marknadsandel uppdelat efter subsektor.

Källa: GrowthEnabler
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Kombinationen av automatisering och kommunikation i dessa 
enheter ställer emellertid höga krav på säkerhet i framtiden. 
Vem skulle exempelvis vilja hoppa in i en självkörande bil om 
en hackare plötsligt skulle kunna ta över kontrollen? 

Även viktig infrastruktur såsom kraftverk, sjukhus, broar 
och trafiksignaler finns i riskzonen för cyberattacker. Vid en 
Ransomware-attack mot ett av de större franska sjukhusen i 
november tvingades personalen begränsa sig till enbart akut-
vård, då dess 6 000 datorer stängts ner. För cyberbrottslingar 
ute efter att skada finns tyvärr många potentiella måltavlor.

En snabbväxande bransch med hög konkurrens 
En av nyckelriskerna för cybersäkerhetsleverantörer är den 
mycket snabba teknologiska utvecklingen i sektorn. Nya pro-
dukter och tjänster kan snabbt göra befintlig teknologi föråld-
rad. Det gör att företagen kan drabbas av svårförutsägbara 
förändringar i tillväxt och konkurrenssituation. Företagen har 
generellt även smala produktutbud, och är mycket beroende 
av patent och immateriella rättigheter. Detta gör att det finns 
en hög bolagspecifik risk i lönsamheten bland bolagen. 

Bedrägerier sticker ut i statistiken

I Sverige har antalet datorbedrägerier nästan sjufaldigats över en åtta-
årsperiod. Nya tillvägagångssätt nyttjar komplexa metoder baserade på 
AI för att profilera sina offer och skicka verklighetstroga phishing emails, 
där offret luras att ge ifrån sig känslig information. Antalet anmälda 
IT-bedrägerier i Sverige ökade med 31% per år 2011-2018.

Källa: SCB

Fortsatt stor investeringspotential 
Den snabba utvecklingen gör branschen fragmenterad med 
många nischer. Det finns en mängd snabbväxande företag 
inom dessa områden med god potential, men givet företags-
specifika risker kan en bredare exponering genom en tema-
tisk börshandlad indexfond vara att föredra. På så sätt kan 
man få en mer balanserad exponering och samtidigt begränsa 
inflytandet av kortsiktiga kursförändringar i enskilda aktier.

Inom ramen för den breda digitaliseringstrenden ser vi att 
marknadsintresset för denna typ av aktieinvesteringar ökat 
markant. Det gör att värderingarna redan är relativt höga. 
Samtidigt är tillväxtpotentialen mycket hög och potentiella 
skalfördelar kan göra att företagsuppköp blir en positiv driv-
kraft inom både cybersäkerhet och robotik framöver. Behovet 
och nyttan av dessa produkter och tjänster växer för var dag 
som går, i takt med den teknologiska utvecklingen. 

Världen kopplas ihop

Vårt nya beroende av att ständigt vara uppkopplade öppnar dörrar för 
digitala brottslingar. Antalet sammankopplade enheter växer explosions-
artat när allt mellan infrastruktur, sjukhus, bilar och smartphones i allt 
större grad vill utnyttja digital funktionalitet, och kriminella är inte sena 
att slå till då säkerhetsluckor öppnas.

Källa: Statista
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Brexit – det brittiska EU-utträdet 
och dess konsekvenser har varit på 
agendan under drygt fyra år. Det är 
nämligen så länge sedan den dåvarande 
premiärministern David Cameron 
öppnade upp för en folkomröstning om 
det brittiska EU-medlemskapet. 

Efter valet i december där det sittande 
Tory-partiet och dess ledare Boris 
Johnson vann en jordskredsseger verkar 
det nu som att vi närmar oss slutet – 
eller i alla fall början på slutet.  

Jordskredsseger i valet den 12 december

Det konservativa Tory-partiet gick till val på att lämna EU 
baserat på det nya avtal som förhandlades fram under hösten.
Då lyckades den nya premiärministern Boris Johnson (även 
kallad "BoJo") förhandla bort den så kallade ”backstopp-ga-
rantin” som riskerade att tvinga kvar Storbritannien inom EU:s 
tullunion fram tills det fanns ett nytt handelsavtal på plats som 
garanterade att det inte uppstod en hård gräns mellan Irland 
och Nordirland. Backstoppen ersattes istället av en ganska 
komplicerad lösning för Nordirland som nu delvis kommer att 
vara kvar inom EU:s tullunion även efter EU-utträdet. Valet blev 
en jordskredsseger för det konservativa partiet med 43,6 pro-
cent av rösterna och en klar majoritet i det brittiska underhu-
set. Valet var på många sätt ett Brexit-val och valframgången 
för det konservativa partiet bekräftade omröstningsutfallet 
och måste ses som ett tydligt mandat från det brittiska folket 
att man är redo att lämna EU den 31 januari i år.

Vad händer nu? Redan den 20 december röstade underhuset 
358 mot 234, en majoritet på 124 mandat, för premiärminis-
terns utträdesavtal och planen att lämna EU den 31 januari 
2020. Det kommer nu att råda en febril politisk verksamhet i 
det brittiska parlamentet för att få alla bitar på plats vad gäller 
lagstiftningen inför utträdet. 

Tema: Brexit

BoJo, Brexit och pundet 2020
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Övergångsperiod till december 2020  
Den 31 januari lämnade Storbritannien formellt EU och reglerna 
för den så kallade övergångsperioden, som är en del av utträ-
desavtalet, kommer då att ersätta medlemskapet. Övergångs-
perioden sträcker sig till 31 december i år och under övergångs-
perioden kommer relationen mellan Storbritannien och EU i 
praktiken att vara densamma som tidigare, med undantag för 
att Storbritannien inte längre har något politiskt inflytande i EU. 
Det kommer alltså inte att märkas någon större skillnad under 
det här året trots att Storbritannien inte längre är EU-medlem. 

Nya förhandlingar 
Därefter drar nya förhandlingar mellan EU och Storbritannien 
omedelbart igång, för att ta fram ett nytt frihandelsavtal som 
ska eliminera handelshinder och som kan börja tillämpas från 
den 1 januari 2021. Den 30 juni är ett kritiskt datum eftersom 
det är sista dagen för Storbritannien att begära en förlängning 
av övergångsperioden om det skulle behövas. EU kan accepte-
ra en förlängning av övergångsperioden med upp till två år men 
den brittiska regeringen utesluter en sådan förlängning och har 
till och med lagt in ett förbud mot att förlänga övergångsperio-
den i den lagstiftning som styr det brittiska utträdet. 

Den 31 december lämnade Storbritannien EU i praktiken och då 
är det tänkt att det nya handelsavtalet ska träda ikraft. Om det 
inte finns ett nytt avtal på plats och någon förlängning av utträ-
desperioden inte aktiveras finns risken alltså för att Storbritan-
nien lämnar övergångsperioden utan ett handelsavtal, vilket 
skulle kunna innebära att handeln mellan EU och Storbritannien 
skulle baseras på WTO-regler. 

Vilken typ av avtal vill Storbritannien ha med EU?  
Det verkar som att Storbritannien strävar efter ett handels-
avtal som i första hand omfattar handeln med varor mellan 
EU och Storbritannien. På senare tid har den brittiska premiär-
ministern talat allt mer om att även handeln med tjänster ska 
omfattas. 

Man talar ofta om frihandelsavtalet mellan EU och Kanada – 
det så kallade CETA-avtalet – som en modell för hur ett avtal 
mellan EU och Storbritannien skulle kunna utformas. CETA-av-
talet är det mest omfattande frihandelsavtalet som EU har 
förhandlat fram, och det omfattar bland annat tullar och regler 
för handel med varor och vissa tjänster, immaterialrätt och 
offentlig upphandling. Avtalet ger dessutom möjligheter till 
fortsatt fördjupat samarbete mellan EU och Kanada.

Sammantaget tog det sju år av förhandlingar och olika förse-
ningar innan EU och Kanada kunde underteckna avtalet. Ett 
skäl var att alla nationella parlament måste godkänna han-
delsavtal och i fallet med CETA-avtalet använde till exempel 
regionen Vallonien i Belgien sin vetorätt och stoppade ett 
godkännande i det belgiska parlamentet. Vallonien krävde att 
avtalet skulle innehålla ett starkare skydd för arbetskraft, miljö 
och konsumenter. 

Även Bulgarien och Rumänien vägrade godkänna avtalet så 
länge Kanada inte slopade visumkrav för inresa för ländernas 
medborgare. Det tog alltså cirka sju år att förhandla fram och 
godkänna CETA-avtalet och det här är något som den brittiska 
regeringen nu planerar att göra på mindre än 1 år. 

Även om förutsättningarna är helt annorlunda, bland annat 
eftersom all lagstiftning är uniform mellan länderna i utgångs-
punkten, känns det som en väldigt ambitiös plan och risken 
för att det ska misslyckas kan inte uteslutas. Inte minst finns 
risken för att något enskilt EU-land sätter sig på tvären och 
motsätter sig avtalet av något skäl. Ett sätt skulle kunna vara 
att förhandla avtalet i olika steg och börja med de mest kritiska 
områdena och att därefter utvidga och fördjupa avtalet. Skulle 
ratificeringsprocessen i de nationella parlamenten dra ut på 
tiden verkar det även vara möjligt att låta avtalet träda ikraft 
provisoriskt och det kan då tillämpas så snart EU-parlamentet 
har godkänt det. 

Handelsavtalsförhandlingar styr pundkursen 
Pundets växelkurs har den senaste åren dominerats av Brexit 
och det är sannolikheten för ett avtalslöst utträde som har 
styrt växelkursen. Ökad sannolikhet för en hård Brexit har 
försvagat pundet och vice versa. Sedan i somras har risken för 
en hård Brexit minskat med det nya utträdesavtalet och den 
nya brittiska regeringen och det har medfört att pundet har 
stärkts med nästan en krona under hösten. Framöver kommer 
förhandlingarna om handelsavtalet att styra pundkursen. Går 
förhandlingar smidigt lär det stärka pundet ytterligare något 
från dagens nivå, men skulle förhandlingarna gå trögt med 
ökad risk för ett avtalslöst utträde den 31 december kommer 
det att slå igenom i ett svagare pund. 

Brexit och brexitturbulensen har pågått i drygt fyra år nu och vi 
lär få stå ut med det under ytterligare under minst ett år. Däre-
mot verkar det nu som att vi åtminstone ser början på slutet.

Tema: Brexit – BoJo, Brexit och pundet 2020
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