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Välkommen till årets första Investment Outlook. 
Vid denna tidpunkt i fjol kunde vi, med facit i hand, ha 
reagerat mer på de initiala rapporterna avseende covid-19. 
Frågan är dock om slutresultatet hade blivit bättre för av-
kastningen i våra portföljer. Hade vi dragit ner risken direkt, 
hade det varit mycket bra initialt. Samtidigt hade vi då 
sannolikt varit mindre benägna att öka upp risken, som vi nu 
gjorde under mars och april. Denna ökning var till nytta för 
portföljerna under resten av 2020. 

Svaret på frågan om hur avkastningen hade sett ut vid 
snabbare riskneddragning kommer vi aldrig att få, men 
däremot belyser den det faktum att extrema skeenden är 
mycket svåra att prognostisera. Dessutom blir genomslaget 
stort när vi träffas av riktigt negativa nyheter. Då gäller det 
att bevaka riskaptiten och värderingen i marknaden, efter-
som dessa sänder köpsignaler långt innan den ekonomiska 
situationen har stabiliserats.

Förra våren rådde ekonomisk kris och låga värderingar. Nu 
är det stimulanser, vaccin och en ljus framtid, men också 
mycket högre värderingar på finansmarknaden. Det väcker 
en rad frågor som vi ger svar på i detta nummer av  
Investment Outlook, bland annat:

• Aktiemarknaden är på ”all time high”.  
Är det en eller flera bubblor som ska brista under 2021?

• Vilka delar är intressantast inom aktie- och  
räntemarknaden?

• Vad är en lämplig portföljfördelning?

• Priser på finansiella och reala tillgångar ökar.  
Är det dags för inflationens återtåg?

Utöver att vi besvarar dessa och många andra frågeställ-
ningar i rapporten djupdyker vi i Health Tech-sektorn, 
men även den nya EU-taxonomin. Det första temat är ett 
mycket intressant område där moderna teknologiska och 
digitala lösningar används för att skapa effektiva och billiga 
lösningar inom hälsovård. Det andra temat är ett av flera 
EU-initiativ för att driva på vår omställning till ett mer håll-
bart samhälle.

Med hopp om intressant läsning,

Fredrik Öberg, Chief Investment Officer 
Investment Strategy

Inledning
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Gynnsamma ekonomiska drivkrafter utmanas av offensiv 
positionering och hög värdering 

Det senaste året har fullständigt dominerats av covid-19-
pandemin och dess omfattande effekter. Vi tvingades anpassa 
oss till rådande omständigheter samt initiera enorma åtgärder 
för att motverka och lindra. 

Kapitalmarknaden är i de flesta fall tydligt framåtblickande 
och strävar kontinuerligt efter att sätta ett pris på den framti-
da förväntade utvecklingen. Denna mekanism fungerar i regel 
dock inte när oväntade och betydande risker materialiseras. 
Initialt är det istället rena flödesmekanismer som träder in. 
Behov att justera risknivån övertrumfar avvägningen om 
dessa transaktioner görs till ett rimligt pris. Under denna 
process blir det få köpare och många säljare. Marknaden 
blir ensidig och fungerar dåligt. Resultatet blir mycket stora 
kursfall, som i sig skapar oro och behov av ytterligare riskre-
duktion och en negativ spiral inleds.

Den minst skadliga profilen på dessa negativa förlopp är de 
som sker snabbt och brutalt, jämfört med en mer utdragen 
process som riskerar att skapa mer omfattande och perma-
nenta skador på arbetsmarknad, kapitalmarknad med mera 
och som dessutom skapar defensiva beteenden bland konsu-
menter och företag. 

Kraftfulla ingripanden fick kapitalmarknaden att vända

Med facit i hand var det därför mycket betydelsefullt att både 
centralbanker och regeringar agerade resolut och kraftfullt 
i våras för att skicka tydliga signaler som fick kapitalmark-
naden att vända, samt gav företagsledare och löntagare ny 
framtidstro.

Dessa resoluta ingripanden skapar dock andra problem, 
såsom en fortsatt ökning av skuldsättningen i det finansiella 
systemet, felallokeringar av kapital på grund av extremt 
låga räntor och god tillgång till kapital. Det kan också vara en 
grogrund för tillgångsprisbubblor. Risken ökar också för att vi 
till slut kan träffas av en sedan längre frånvarande effekt av 
stigande inflation och stigande räntor. Det kan kan sätta press 
på tillgångspriser och radikalt höja kostnaden för den dra-
matiska skulduppbyggnad som vi skapat sedan finanskrisen 
rammade världen för nästan 15 år sedan. I samma andetag är 
det dock viktigt att poängtera att det är länge sedan faktisk 
inflation överträffade prognostiserad. 

Måttligt stigande räntor

Men man kan  även tänka sig stigande räntor från dagens 
mycket låga nivåer utan att inflationen måste öka, eftersom 
centralbankerna medvetet har pressat ner statsobligations-
räntorna till extremt låga nivåer. Vår syn är dock att det är 
låg sannolikhet att centralbankerna kan vända denna politik 
ryggen, utan tvärtom måste de fortsätta att försvara den 
ansatsen. Därför förväntar vi oss trots allt bara måttligt 
stigande räntor.

Baserat på den utveckling vi här beskriver har vi nu hamnat 
i en situation där de ekonomiska drivkrafterna ser mycket 
gynnsamma ut, men de balanseras av rådande höga prissätt-

Marknadssyn, risknyttjande och 
allokering

Global inflation är mer levande än död

På grund av baseffekter, dvs en period med låg inflationstakt, och bland 
annat högre energi- och råvarupriser, väntas inflationstakten stiga markant 
i närtid. Det sker från mycket låga nivåer och vår prognos är att inflationen 
redan framåt årsskiftet har planat ut kring 2 procent i USA och 1 procent i 
Sverige och Europaområdet som helhet.

Källa: SEB Nordic Outlook
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SEB:s olika konjunkturscenarier

Linjerna visar olika potentiella utfall för ekonomisk tillväxt för OECD enligt 
våra prognoser. Vi ser 60 procents sannolikhet för huvudscenariot och 20 
procents sannolikhet vardera för de övriga två. 

Källa: SEB Nordic Outlook

ning på kapitalmarknaden och risktagande bland investerare. 
Det innebär att investerare har en portföljsammansättning 
som är offensiv och att värderingarna har drivits upp till höga 
nivåer. För att denna balans ska bestå måste en rad saker 
infrias. Den första är att en gynnsam tillväxt materialiseras 
för perioden 2021 och 2022. 

Ekonomisk utblick och prognoser

I den nyligen publicerade konjunkturrapporten Nordic Outlook 
beskriver vi hur det oroande virusutbrottet fördröjer, men inte 
förhindrar, den ekonomiska återhämtningen. Även om risken 
för besvikelser på kort sikt har ökat, talar nya stimulanser, 
särskilt efter demokraternas valseger i USA och vaccinering, 
för en väl så tydlig återhämtning under 2021. Såväl vi som 

BNP-prognoser, i %

Marknad 2019 2020 2021 2022

Världen 2,8 -3,7 5,0 4,3

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

Kina 6,0 2,3 8,0 5,6

Japan 0,7 -5,2 2,1 1,0

Tyskland 0,6 -5,2 2,0 4,0

Storbritannien 1,4 -10,3 3,5 8,2

Sverige 1,3 -2,6 2,8 4,8

OECD 1,6 -5,0 3,7 3,7

Euroområdet 1,3 -6,6 3,1 4,9

Baltikum 3,7 -2,7 2,7 4,2

Emerging  
markets

3,8 -2,6 6,2 4,8

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

placerarkollektivet blickar bortom dagens situation – mot 
återhämtningen, där den största risken ur ett marknadsper-
spektiv utgörs av stigande inflation och räntor. Vi räknar med 
en inflation under kontroll, fortsatt centralbanksstöd och 
endast begränsade uppgångar i obligationsräntorna, främst i 
USA. Läs mer i utdraget från Nordic Outlook på sidan 27.   

Vinstprognoser och värderingar har drivits upp

2020 blev ett bedrövligt år för företagens vinstgenerering. 
Men vi bör komma ihåg att utfallet inte alls blev lika svagt som 
vi och andra bedömare befarande när vi befann oss i stor-
mens öga. Sedan dess har prognoserna löpande reviderats 
upp och nu när vi avverkat stora delar av rapportsäsongen för 
det fjärde kvartalet, är den profilen intakt. 2020 års vinster 
ser ut att landa kring -18 procent. För 2021 och 2022 ligger 
estimaten kring +25 procent respektive +17 procent. 

Hur stora realiserade vinster blir kommer självklart att ha 
en stark koppling till storleken på BNP-tillväxten i världen. I 
våra prognoser är skillnaden stor mellan ett överraskande 
svagt utfall och motsvarande överraskande starkt utfall (se 
BNP-tabellen nedan). Det finns således fortsatt en betydan-
de potential för avvikelser åt båda håll. Håller vi oss till vårt 
huvudscenario är detta i rimlig harmoni med sammanlagda 
vinstestimat om +40 procent för de kommande två åren. Ris-
ken ligger mer kopplad till fördröjningsmekanismer på grund 
av den svårbemästrade covid-19-situationen.

Grafen visar hur de aggregerade vinstestimaten för MSCI World justerats 
över tiden. Exempelvis ser vi att prognoserna för 2020 startade kring +10 
procent för att sedan kollapsa till -25 procent och sluta kring -18 procent. 
Vi ser också att för de kommande två åren förväntas nu vinsterna stiga 
med +25 procent respektive +17 procent.

Källa: Bloomberg

Historisk & prognostiserad global vinsttillväxt

Olika tillväxtscenarier för OECD-området

BNP-tillväxt, procent 2020 2021 2022

Huvudscenario -4,9 3,9 3,5

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

Positivt scenario -4,9 5,7 6,1
Källa: SEB 
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Historisk & prognostiserad global vinsttillväxt

Med hänsyn tagen till vinstestimaten hamnar vi på ett rådan-
de PE-tal för världsbörserna kring 21. Detta är en hög nivå i 
ett historiskt perspektiv. PE-talet inkluderar prognoserna för 
de kommande 12 månaderna. 

Synar vi samtidigt statusen för räntebärande placeringar, vil-
ket brukar användas som referenspunkt, är bilden densamma. 
Den underliggande räntenivån på statsobligationer är mycket 
låg och den kompensation vi får för att acceptera en ökad 
kreditrisk, den så kallade räntespreaden, är också samman-
pressad till nivåer som innan covid-19-krisen bröt ut. 

När det gäller värderingsnivåerna råder det stora skillnader 
mellan olika segment inom aktie- och obligationsmarkna-
den. Mer om dessa skillnader presenteras under respektive 
tillgångsslagsavsnitt.

Utifrån detta kan vi dra ett antal slutsatser. För det första 
har centralbanksinsatserna varit effektiva, då de har lugnat 
investerare och sänkt priset på pengar via låga styrräntor 
och stora likviditetsinjektioner. För det andra medför det att 
samma centralbanker har deltagit i att driva upp prissättning-
en av samtliga finansiella instrument. Låga, om än stigande, 
statsräntor kommer att råda under lång tid och därför får 
vi räkna med att den höga värderingen blir bestående. Det 
innebär också att exempelvis aktievärderingen är mer aptitlig 
i förhållande till räntenivån än i förhållande till sin egen his-
toriska nivå. Detta fenomen går under många olika benäm-
ningar, exempelvis att relativvärderingen är intressantare än 
absolutvärderingen. En annan benämning är TINA ("There 
Is No Alternative") som syftar på att ultralåga statsräntor 
gör att investerare behöver söka sig till andra tillgångar, som 
aktier, för att uppnå sina avkastningskrav.

Riskaptit och positionering är också på höga nivåer

Hösten och vinterns starka utveckling på kapitalmarknaden 
ger en vägledning om att riskaptiten och positioneringen har 
drivits upp. Dessa begrepp kan sammanfattas under benäm-
ningen investerares portföljsammansättning. Den har svängt 
från en utpräglat defensiv sådan i mars/april 2020, till en 
offensiv dito under inledningen av 2021. En genomsnittlig 
investerares portfölj inkluderar nu en högre andel aktier och 
företagsobligationer med högre risk, på bekostnad av en min-
dre andel försiktigare ränteplaceringar och kassabehållningar. 

Under de senaste fyra månaderna har investerare dessutom 
tydligt vridit sina portföljer mot mer cykliska och konjunktur-
känsliga exponeringar, samt även sneglat mot delar av kapi-
talmarknaden som är lägre prissatta. Dessa förändringar har 
delvis finansierats med en något lägre andel tillväxtbolag och 
defensiva företag. Logiken bakom besluten är att konjunktu-
ren stärks, råvarupriser stiger och fler typer av företag väntas 

driva upp vinsterna under de kommande två åren än under 
den period som vi lagt bakom oss, där ett mindre antal digi-
tala jättar stod för en stor del av vinstökningarna. En annan 
tydlig trend som vi har observerat under de senaste åren, och 
som lär fortsätta, är att företag med bra och tydliga hållbar-
hetsstrategier både har konkurrensfördelar och premieras av 
investerare. Dock gäller det i vanlig ordning att försöka skilja 
agnarna från vetet. Mer om detta finns i avsnittet om nordis-
ka aktier med start på sidan 11. 

Risker

Investerares fokus har flyttats från risker kopplade till till-
växten i världen till oro för bubblor och vad som skulle kunna 
punktera eller underminera prisuppgången på finansiella och 
reala tillgångar. Tillväxttaktens beroende av utvecklingen 
av covid-19-krisen och vaccinationstakten utgör fortfarande 
en svårprognostiserad kombination, där det definitivt finns 
utrymme för negativa utfall. Inträffar det, lär det skapa både 
konjunkturfördröjning och besvikelsereaktioner.

Värderingarna har drivits upp, och i vissa segment finns 
bubbeltendenser. I kombination med en offensiv positionering 
skapar det utrymme för riskaversion vid besvikelser. Dock 
balanseras detta åtminstone delvis av TINA-effekten, det vill 
säga att de ultralåga räntorna gör att investerare inte gärna 
gör alltför radikala risksänkningar. Det är också viktigt att 
påpeka att det finns utrymme för positiva överraskningar 
både vad gäller tillväxttakten och vinstgenereringsförmågan, 
trots att vi prognostiserar sammanlagt 40 procents ökning av 
globala företagsvinster under kommande två år. Detta grun-
dar sig på det faktum att vi har uppdämda konsumtionsbehov 
både hos konsumenten och inom företagen.

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Aktier Avkastning Risk*
Aktier (utvecklade marknader) 8,0 % 18,8 % 

Tillväxtmarknader (lokal valuta) 8,4 % 17,5 % 

Svenska aktier 8,6 % 19,3 % 

Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer -0,5 % 1,4 % 

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

0,4 % 7,0 % 

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

1,6 % 10,3 % 

Tillväxtmarknadsobligationer  
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

5,2 % 11,3 % 

Alternativa investeringar Avkastning Risk*

Hedgefonder 3,5 % 7,0 %
* 24 månaders historisk volatilitet

Källa: SEB, prognoser januari 2021



7Investment Outlook: Februari 2021

MARKNADSSYN, RISKNYTTJANDE OCH ALLOKERING

Positiva faktorer

En riskfaktor som börjar diskuteras alltmer är om det inte är 
dags för inflationen att stiga till mer normala nivåer. Skulle 
detta ske samtidigt som centralbanker bedömer att deras 
stimulanser kan trappas ner, skulle vi kunna få uppleva be-
tydande ränteuppgångar. Vi vill gärna ha högre räntor i vårt 
finansiella system, men de får inte stiga för snabbt och för 
mycket. Detta då kostnaden för skulder ökar och värdet på 
tillgångar påverkas negativt när diskonteringsräntan ökar. Vi 
tror på stigande räntor, men i måttlig takt. Frågan diskuteras 
och bevakas noggrant av både investerare och centralbanker, 
vilket är ett tecken på att inflationsförväntningarna just nu 
justeras uppåt. 

Risknyttjande och allokering

Vi har två grupper av faktorer som drar åt olika håll (se 
illustrationen ovan). I den positiva vågskålen hittar vi struktu-
rella ekonomiska drivkrafter och i den negativa återfinns mer 
värderingsbaserade faktorer.

Denna uppsättning faktorer gäller just nu och den ger vid han-
den att investerare redan har prisat in resultatåterhämtning-
en för 2021, men att det finns mer att hämta, då vi även har 
en positiv syn för året därpå. De förväntade avkastningarna 
är tydligt mer moderata än den period vi har lagt bakom oss 
sedan sommaren 2020. Det finns risker, men också möjlighe-
ter till fortsatt positiva överraskningar. 

Under dessa marknadsförhållanden anser vi att det är rimligt 
att hålla sig inom spannet från en svag undervikt upp till en 
tydlig övervikt mot risktillgångar. Hur vi positionerar oss beror 
på om vi bedömer att de ovanstående positiva eller negativa 
faktorerna ska dominera under kommande period. Vi har varit 
överviktade mot risktillgångar sedan våren 2020, och väljer 
fortsatt denna strategi. 

Vi har justerat ner övervikten mot high yield-företagsobliga-
tioner i våra ränteportföljer, och omdisponerat våra globala 

• Hög global tillväxttakt (prognos)

• Imponerande vinstökningar (prognos)

• Penningpolitiken/centralbanker

• Finanspolitiken/ regeringar

• "TINA"/relativvärdering

+
Negativa faktorer

• Absolut värderingsnivå

• Offensiv positionering och hög  

riskaptit

• Hög total skuldsättning-
  

aktieportföljer genom att minska övervikten mot stora 
tillväxtbolag, ofta verksamma inom den digitala tjänstein-
dustrin, till förmån för mindre bolag med lägre värdering och 
bolag inom cykliska industrier. 

Förra årets starka svenska krona urholkade delvis avkast-
ningen inom globala aktier. I år räknar vi med en mer stabil 
situation. Det borgar också för att vi vid riskaversionsperioder 
kan räkna med att den svenska kronan tappar mark mot den 
amerikanska dollarn och därmed dämpas genomslagen i de 
globala aktieportföljerna, vilket då skulle bidra till stabilitet i 
en balanserad portfölj.

I våra svenska aktieportföljer har vi också en dragning mot 
värdebolag och cyklisk exponering. Får vi en accentuerad 
tillväxt och något högre räntor, bör det gynna den typen av 
företag. 

Våra alternativa investeringar har i vanlig ordning en bred 
spridning och relativt begränsad risknivå. Dessa kan förhopp-
ningsvis leva sitt eget liv med mindre påverkan från aktie- och 
obligationsmarknaden. 

Slutsats

Vi förordar således en bredare riskspridning än tidigare, men 
med fortsatt offensiva förtecken via övervikter mot svensk 
och global aktiemarknad. Inom räntebärande placeringar fö-
redrar vi fortsatt företagsobligationer, men vi har justerat ner 
risknivån under inledningen av året. Detta ger en total profil 
som premieras av positiva börser och kreditmarknader och 
där vi har beredskap för att sänka risken om vi ser tecken på 
att våra prognoser är för positiva eller att några andra risker 
börjar stiga till ytan.
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Positiv förändringstakt i ekonomi och vinster ger börsstöd

Fjolårets kraftiga börsåterhämtning manar till försiktighet, 
men håller tillväxtprognoserna, samtidigt som räntor och 
inflation är under kontroll, finns potential för fortsatt stigande 
börser. I en ekonomisk återhämtning bör cykliska value-bolag 
kunna återta en del förlorad mark. På längre sikt fortsätter 
dock digitaliseringstrenden att gynna tillväxtbolag. Kraftfulla 
satsningar på hållbarhet världen över talar för att fjolårets 
starka utveckling för den typen av bolag kan fortsätta.   

Kraftig vinstrekyl uppåt under 2021

Att fjolåret innebar ett dramatiskt vinsttapp för börsbolagen 
är inte förvånande. Rapportperioden för det fjärde kvartalet 
2020 har ändå inletts med överlag positiva vinstöverraskning-
ar. Konsensusprognosen pekar på ett globalt vinsttapp på runt 
18 procent för helåret 2020 – en rejäl vinstminskning, men 
ändå klart lägre än vad som befarades tidigare under året.

För framåtblickande placerare är dock siffrorna framöver mer 
intressanta. Med en ekonomisk återhämtning i korten och med 
låga jämförelsetal från 2020, räknar analytikerkollektivet 
med vinstökningar på runt 25 procent i år och drygt 17 pro-

cent för 2022. De prognoserna framstår som rimliga givet 
att våra tillväxtförväntningar infrias och virusspridningen 
begränsas enligt plan. Fortsatt kraftfullt centralbanksstöd 
och nya finanspolitiska stimulanser ingår också i förväntans-
bilden. Prognoserna innebär att börsvinsterna kan nå nya 
högstanivåer innan global BNP når nivån som rådde före 
covid-19-utbrottet. Det förklaras av att företagen hittills har 
varit framgångsrika i att anpassa sina kostnader, vilket skapar 
större vinstmarginal per såld enhet. Här finns förvisso också 
en potentiell baksida; fortsatt kraftiga besparingar innefattar 
sannolikt minskad personalstyrka, vilket skulle kunna hålla 
tillbaka tillväxten i ekonomin. 

Globala aktier

Över längre tidsperioder rör sig lönsamheten i 
cykler

Grafen visar faktisk avkastning på eget kapital sedan 1990 på S&P 500. 
Vid ekonomiska kriser sjunker lönsamheten ofta snabbt för att sedan 
komma tillbaka lika fort till en normalnivå som har legat mellan 12 och 
18 procent. Under 2020 har krishanteringen varit snabb och effektiv hos 
företagen, samtidigt som många av de stora tillväxtbolagen har ökat sina 
vinster under det senaste året. Sammantaget borgar det för ett rejält 
lönsamhetslyft på kort sikt. Konsensusprognosen för 2021 på S&P 500 
avseende lönsamheten är närmare 23 procent – långt över tidigare toppar 
i grafen.

Källa: Bloomberg

Allt högre värderad försäljningskrona på S&P 500

Grafen visar utvecklingen för kvoten företagsvärdet (börsvärde + netto- 
skuld) / faktisk försäljning (EV/SALES) under den senaste 30-årsperioden 
på S&P 500. Marknaden är beredd att betala mer för varje försäljningskro-
na (egentligen dollar) idag än på IT-haussens topp runt år 2000. Liknelsen 
haltar eftersom dagens teknikbolag är extremt lönsamma, men grafen 
ger en indikation på att det ställs höga krav på lönsamheten i dagens 
kurssättning.

Källa: Bloomberg

Positiv förändringstakt i 
ekonomi och vinster ger 
stöd till börserna.
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GLOBALA AKTIER

Stora skillnader mellan sektorer i värderingarnas 
utveckling

Grafen visar företagsvärdet (börsvärde + nettoskuld) ställt i relation till 
det prognostiserade rörelseresultatet (resultat före räntor, skatt, av- och 
nedskrivningar), med andra ord – hur högt rörelsen värderas. IT-sektorns 
uppvärdering är i det närmaste explosionsartad. De defensiva sektorer-
na hälsovård och icke-cykliska konsumentvaror har endast sett mindre 
uppvärderingar under perioden. Industrisektorn har också blivit tydligt 
dyrare, vilket den ofta blir i början av en konjunkturcykel, men också på 
grund av att många bolag drar nytta av den gröna omställningen. 

Källa: Bloomberg, branschindex i MSCI World Index

Stora skillnader mellan börskurser och realekonomi

De stora förväntade vinstökningarna är naturligtvis en huvud-
förklaring till de kraftiga börsuppgångar vi har sett sedan i 
våras. Men att börskurserna globalt stiger med 10-15 procent 
ett år när tillväxten och vinsterna uppvisar extremt kraftiga 
fall, manar till eftertanke. Här finns anledning att beakta 
marknadens diskonteringsmekanism. Aktier värderas ju efter 
prognoser för framtida vinster. Vanligast är att vinstmultiplar, 
eller PE-tal, studeras för vinsterna för kommande tolv må-
nader. Men i en extremsituation likt fjolårets, såg placerarna 
anledning att lyfta blicken bortom både förra årets vinstras 
och innevarande års återhämtningsfas. 

Hög, men rimlig, värdering med hänsyn till ränteläget

Dagens aktievärdering är onekligen hög ur ett historiskt 
perspektiv. Räknat på vinstprognoserna tolv månader 
framåt handlas världsbörserna runt P/E 21, uppdrivet av 
amerikanska aktier. De förväntade kraftiga vinstökningarna 
för innevarande år framstår som väl inräknade. Men om vi 
höjer blicken mot 2022 års vinstprognoser blir P/E-talen 2-3 
procentenheter lägre. Om vi exkluderar de digitala jättarna, 
FAAMG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft och 
Google), och anser att deras höga värderingar kan försvaras 
givet snabba vinstökningar, blir P/E-talen ytterligare ett par 
procentenheter lägre. Vi hamnar då fortfarande i överkant 
av historiska snittvärderingar, något som dock kan motiveras 
med de lägre räntorna. 

Den höga värderingen begränsar potentialen på sikt, men är 
sällan en bra säljsignal i det korta perspektivet. Vi ser inte 
dagens värderingar som ett problem, men räknar inte heller 
med att börskurserna ska kunna drivas av högre värderingar 
framöver, när vinsttillväxten så småningom normaliseras.

Tillväxtbolag vinnare under förra året

Resonemanget kring FAAMG-bolagen ovan visar att ett 
globalt index rymmer många skillnader i både utveckling och 
värdering för såväl olika geografiska områden som sektorer. 
I en globaliserad värld har utvecklingen och förutsättning-
arna för olika sektorer ett större förklaringsvärde än bolags 
geografiska hemvist. 

Fjolårets börsutveckling inrymde mycket stora skillnader mel-
lan sektorer. Den generella trenden var att de mer cykliska 
sektorerna missgynnades, medan bolag drivna av strukturella 
tillväxttrender belönades. Bland de globala sektorerna såg 
vi uppgångar på runt 50 procent för teknologibolag följt av 
sällanköpsvaror ("consumer discretionary") där stora digi-
taliseringsvinnare som Amazon numera ingår. I botten, med 
kraftigt negativa tal, hittar vi energibolag och banker, men 
även traditionella industribolag utvecklades svagare än index. 

Teknologisektorn var tidigare lågt värderad, då man ansåg 
det riskfyllt med dess korta produktcykler, men numera finns 
här en mängd stora mjukvarubolag som drar nytta av digitali-
seringen och har affärsmodeller med återkommande intäkter 
i nischer som växer strukturellt och därför lär teknologisek-
torns värdering förbli hög. Hårdvarubolagen såsom halvledar-

tillverkare har också blivit dyrare, då branschen numera ses 
som strukturell snarare än konjunkturell. Apple är ett bra 
exempel på värderingsmultiplarnas utveckling i IT-sektorn 
– 2016 värderades Apple till 6,5 x rörelseresultatet. Idag är 
samma multipel 24. I år väntas Apples rörelseresultat bli 91 
miljarder USD mot 69 miljarder USD 2016. Företagsvärdet 
däremot har ökat från 450 till 2 200 miljarder USD. Således 
har en förmodad vinstökning (om prognoserna stämmer) 
om 22 miljarder USD lett till en ökning av företagsvärdet på 
1750 miljarder USD. De defensiva sektorerna hälsovård och 
icke-cykliska konsumentvaror har visserligen blivit lite dyrare, 
men ökningarna är modesta i jämförelse. Här kan man faktiskt 
argumentera för dyrare värdering, då vinsterna är stabila och 
lättare kan ställas i relation till ett ränteinvesteringsalternativ.

Framgångsrik virusbekämpning gynnade Asien

De stora sektorskillnaderna förklarar mycket av de geogra-
fiska variationerna. Amerikanska index har mindre cykliska 
inslag och högre andel tillväxtbolag än europeiska. Breda 
USA-index har följaktligen fungerat som lok för världsbörs-
index, med uppgångar för det breda S&P 500 på drygt 16 
procent förra året, medan tillväxt-orienterade Nasdaq sticker 
ut med uppgångar på runt 45 procent. Mätt i lokal valuta upp-
visar breda europeiska index nedgångar på drygt 5 procent 
(lite mindre om UK exkluderas). Uttryckt i gemensam USD-va-
luta gör dollarförsvagningen att talen för Europa blir positiva, 
men fortfarande lägre än de globala genomsnitten. 

Bland övriga regioner sticker Asien ut på plussidan, tack 
vare en gynnsam sektorsammansättning, men också större 
framgång vad gäller att begränsa virusspridningen. Råvaru-
tunga tillväxtmarknader har kämpat i motvind trots stigande 
råvarupriser.
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GLOBALA AKTIER

Småbolagen har återigen tagit kommandot

Efter att under några års tid ha utvecklats sämre än de stora bolagen har 
småbolagen tagit revansch på börserna. Grafen visar utvecklingen för 
småbolag och stora bolag under 2020 mätt i USD. På global basis (här 
väger USA tyngst) gynnas småbolagen av minskade kreditskillnader och 
(förmodad) stark BNP-tillväxt. 

Källa: Bloomberg

Måttligt stigande räntor indikerar normalisering

Den relativa styrkan för tillväxtbolag jämfört med mer 
cykliska value-bolag dämpades dock under sista kvartalet. 
Utsikterna till ekonomisk återhämtning i år, med stöd av 
vaccinutrullning och finanspolitiska stimulanser, skapar bättre 
förutsättningar för de cykliska bolagen. Samtidigt ser vi 
tecken på att räntekomponenten i kalkylen kan byta riktning. 
Efter många år med trendmässigt fallande räntor har amer-
ikanska långräntor stigit en del, drivet av både högre infla-
tionsförväntningar och risk för en något tidigare reträtt från 
rådande extremt expansiva penningpolitik. Modesta rörelser 
i den riktningen skulle vara välkomna ur ett börsperspektiv, 
då de signalerar en normalisering av det ekonomiska läget. 
Men större och snabbare ränteuppgångar skulle kunna skapa 
tillväxtrisker givet hög global skuldsättning och skulle kunna 
sätta press på de redan uppdrivna aktievärderingarna. Det 
gäller särskilt för tillväxtbolag, där stigande räntor slår hårt 
mot nuvärdesberäkningar av vinster längre fram i tiden.

Bidens valvinst i USA ger fortsatt uppsida för hållbarhet

Enkäter visar att många placerare redan börjat minska 
övervikten mot tillväxtbolag, men på en taktisk horisont ser 
vi större potential för lågt värderade cykliska bolag, samt 
småbolag som i högre grad gynnas av tillväxtinjektionen via 
de utökade finanspolitiska stimulanserna. På längre sikt talar 
mycket fortsatt för de starka digitala bolagen, och erfar-
enheterna från pandemin kan väntas öka takten i en redan 
stark digitaliseringstrend. Höga värderingar begränsar dock 
potentialen. 

En annan sektor som har fortsatt medvind från strukturel-
la trender är produkter och tjänster som bidrar till en mer 
hållbar värld. Allt fler placerare riktar sitt fokus mot området 
och andelen hållbara fonder ökar snabbt, liksom kapitalflö-
det till denna typ av produkter. Detta underbyggs också av 
såväl den demokratiska valsegern i USA, som borgar för såväl 
tydliga satsningar inom området, som politiska strävanden 
i den riktningen i Kinas nya femårsplan. Även inom EU tas 
kraftfulla politiska initiativ som syftar till att styra kapital till 
mer hållbara investeringar, med fokus på koldioxidmålet i Par-
is-avtalet. Tillströmningen av kapital lär fortsätta och driva på 
aktier med hög ranking inom ESG (Environmental Social och 
Governance), men värderingarna börjar bli väl ansträngda på 
sina håll, varför selektiva bolagsurval har blivit allt viktigare. 

Fortsatt potential trots att mycket är inprisat

Placerarenkäter visar att förvaltarna har ett relativt högt 
risktagande i sina portföljer, med högre aktieandelar än his-
toriska snitt. Tillsammans med värderingar som redan räknar 
med en ljus bild, dämpar det potentialen för större uppgångar. 
Men börserna går sällan dåligt under perioder av god tillväxt. 
Ultralåga räntor gör också att TINA-effekten ("There Is No 
Alternative") består, samtidigt som centralbanker och rege-
ringar skapar ett golv genom att utlova fortsatta stimulanser. 
Det talar för att tillväxtbilden måste bli tydligt värre och/eller 
värderingarna riktigt höga för att större nedgångar ska materi-
aliseras. Vinsthemtagningar med nedgångar på 10, kanske 15 
procent förblir dock en naturlig del av bilden. Vi räknar ändå 
med positiva, ensiffriga, tal för börsutvecklingen under året.

Ovanligt stora skillnader i börsutveckling 2020 
mellan regioner och sektorer

Grafen visar ett antal utvalda utländska index mätt i svenska kronor. 
Tekniktunga amerikanska Nasdaq, Taiwan och Korea samt CSI 300 (ett 
index med representativt urval av bolag från börserna i Shenzhen och 
Shanghai) hade samtliga en mycket stark utveckling, tack vare den stora 
teknologirepresentationen. Kina har också en stor portion teknologibo-
lag, men det var framför allt den tungt vägande konsumentsektorn som 
bidrog till utvecklingen. I den andra vågskålen har vi Europabörserna, 
som hade en svag utveckling på grund av mindre fördelaktig bransch-
sammansättning samt utbredda nedstängningar pga covid-19. UK fick en 
dubbelsmäll i form av både pandemi och Brexit. Dessutom är sektorerna 
finans- och råvaror tungt vägande på den brittiska börsen, medan tillväxt-
bolagen är få.

Källa: Bloomberg
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Vaccin, stimulanser och klimatpolitik präglar 2021, även på börsen

Vi räknar med en historiskt mycket stark vinsttillväxt 2021, där 
samtliga tunga sektorer väntas bidra. Det innebär att bolagen har 
mycket att leva upp till, men slår prognoserna in kommer detta att 
elda på uppgången ytterligare. Värderingen är dock redan den högsta 
på 20 års tid för Stockholmsbörsen, även på vinstneutrala multiplar, 
trots pressade vinster. Förklaringen ligger i den exempellöst 
stimulativa penningpolitiken. Denna förväntas ge fortsatt stöd, men 
räkna med hög volatilitet även i år. 

På en stark börs sticker bland annat ett flertal miljöteknikbo-
lag ut med extra positiv kursutveckling. Det har fått vissa att 
varna för en bubbla i gröna aktier, men vi delar inte den upp-
fattningen. Vi är ännu endast i början på en flera decennier 
lång samhällsomställning mot förbättrad hållbarhet. Många 
bolag med sådana lösningar kan ha sällsynt goda tillväxtför-
utsättningar under lång tid framöver. Höga värderingar för 
bolag med lovande lösningar och position är ofta motiverade 
och rimliga. Nyhetsflödet har varit synnerligen stödjande 
för aktier i miljöteknikbolag på senare tid, och vi räknar inte 
med någon ändring på detta. Sammantaget räknar vi med 
att börsen går upp ytterligare något i år, men det är samtidigt 
upplagt för hög volatilitet. 

Exceptionell vinsttillväxt förväntas

Konjunkturåterhämtningen efter coronakrisen 2020 förvän-
tas resultera i en exceptionellt god vinsttillväxt i år. Bakom 
detta ligger en gynnsam kombination av normaliserat bete-
ende och stora stimulanser, både finanspolitiska och penning-
politiska, samtidigt som de flesta börsbolagen har utnyttjat 
krisen till omfattande kostnadsbesparingar. Sammantaget 
väntas detta medföra ett vinstlyft före skatt på hela 58 pro-
cent 2021 för de nordiska börsbolagen. Alla de tunga sekto-
rerna på börsen förväntas visa stark vinsttillväxt. 

En hög vinsttillväxt är viktigt också för att bolagen ska kunna 
växa in i de redan historiskt höga värderingarna. Hög förvän-
tad vinsttillväxt är i sig positivt, och sannolikt en bidragande 
faktor bakom den starka börsutvecklingen under det senaste 
halvåret, men medför samtidigt en högre risk för besvikelser. 
Vad händer om utrullningen av vaccin försenas ytterligare? 
Vad händer om även Kina drabbas av en omfattande andra 

våg av smittspridning såsom västvärlden? Eller om Kina, som 
har en central roll i den snabba återhämtningen för industri-
konjunkturen, börjar att dra tillbaka stimulansåtgärder innan 
tillväxten hunnit få riktig fart i resten av världen? 

Nordiska aktier

Hög vinsttillväxt i alla tunga sektorer

Diagrammet visar vinsttillväxten för nordiska börsbolag per sektor, 
faktiskt utfall 2019 samt våra prognoser för 2020-2022. Efter ett svagt 
2020, som dock i slutändan sannolikt blev betydligt bättre än vad som 
tidvis befarades under året, väntas en exceptionellt stark vinsttillväxt i 
samtliga tunga sektorer under 2021 och fortsatt tillväxt förväntas 2022. 
Vinstprognoserna är endast uppnåeliga med en framgångsrik utrullning 
av vacciner under första halvåret och en stark konjunkturell återhämt-
ning innevarande år.

Källa: SEB Equity Research



12Investment Outlook: Februari 2021

För börsen kommer sannolikt en utveckling i linje med det 
huvudscenario vi ser framför oss att vara positivt, men de 
höga förväntningarna innebär att bolagen har mycket att leva 
upp till. 

Olika riskscenarier för olika sektorer

Riskerna för vinster och aktiekurser under 2021 ser ganska 
olika ut för olika sektorer på Stockholmsbörsen. För de redan 
hårt pressade detaljhandelsbolagen och andra konsument- 
orienterade verksamheter är det absolut kritiskt med snabb 
och framgångsrik vaccinering, vilket möjliggör en återgång till 
mer normala konsumtionsmönster i fysiska butiker, hotell och 
restauranger. 

För industriföretagen är givetvis också framgångsrik vacci-
nering viktigt, men inte riktigt lika avgörande som för kon-
sumentbolag. I gengäld är det centralt för många av dessa 
att den starka tillväxten i Kina håller i sig. Ett konjunkturellt 
bakslag i Kina eller myndighetsåtgärder för att kyla ner den 
redan mycket heta industrikonjunkturen i landet skulle kunna 
slå mycket negativt mot denna viktiga sektor på börsen. 

De senaste månadernas kraftiga råvaruprisuppgång, där allt 
från basmetaller till stål, pappersmassa, trävaror, konstgöd-
sel, elektricitet och olja har rusat i pris, är positiv för börsen 
som helhet och central för de nästan dubblerade vinster som 
vi räknar med för råvarusektorn på den nordiska aktiemark-
naden. Även här är det viktigt att tempot i den kinesiska indu-
strikonjunkturen upprätthålls. För köparna av råvaror menar 
vi att en uppgång, som den vi nu ser, oftast inte är ett problem 
för de bolag som i sin tur upplever en god efterfrågan. Det 
finns i många fall goda förutsättningar att skicka vidare de 
högre kostnaderna till slutkund. Däremot ser vi ett antal 
tillverkare av konsumentvaror med högt råmaterialinnehåll, 
vars aktier pressats på börsen på senare tid. I relativa termer 
skulle dessa sannolikt bli börsvinnare om råvaruprisinflatio-
nen kommer av sig. 

Om vinster och konjunktur uppvisar den starka positiva ut-
veckling vi räknar med under 2021, kommer börsen sanno-
likt att fortsätta utvecklas positivt. Så småningom kommer 
investerarna då sannolikt istället att börja frukta en viss 
normalisering av penningpolitiken (stigande räntor), vilket 
skulle kunna få dramatiska konsekvenser för de senaste 
årens stora vinnare på börsen, inom framför allt IT-sektorn. Vi 
har redan sett en tydlig rotation in i cykliska aktier de senaste 
månaderna. Det är en helt naturlig utveckling när vinsttill-
växten förväntas accelerera såsom våra prognoser för 2021 
indikerar, men hittills är det främst frågan om en rotation från 
defensiva aktier till cykliska. 

En betydligt större fråga i ett globalt aktiemarknadsperspek-
tiv, men med potentiellt stora återverkningar också på de 
nordiska börserna är om vi under året kan få se en rotation 
även från aktier med höga värderingsmultiplar (så kallade 

”tillväxtaktier”)? En katalysator för detta skulle kunna vara 
just en konjunkturutveckling som är stark nog att orsaka ett 
signifikant lyft i långa marknadsräntor. Vi utesluter inte detta, 
men det krävs ett konjunkturlyft starkt nog att skapa spekula-
tioner om en normalisering av penningpolitiken.  

Konjunktur viktigare än kronan 

Kronförstärkningen slår negativt mot bolagen på Stockholms-
börsen, men samtidigt ser vi en förbättrad industrikonjunktur. 
Det är vanligt att kronan försvagas när industrikonjunkturen 
blir sämre, vilket minskar den negativa effekten för de svens-
ka industribolagen, men de får istället betala tillbaka för detta 
när konjunkturen stärks igen, i form av en starkare krona. 
Det är dock nästan alltid konjunkturförändringen som har 
den övervägande effekten, medan valutaeffekten i motsatt 
riktning endast mildrar den. Vi räknar med att verkstadsin-
dustrin i Norden, där Sverige väger tyngst, ska leverera en 
vinstökning före skatt på 35 procent 2021, trots valutamässig 
motvind. 

NORDISKA AKTIER

Högsta värderingen för börsen på över 20 år

Diagrammet visar värderingen av bokfört eget kapital på Stockholmsbör-
sen för OMXS30-bolagen, respektive det bredare Stockholm Benchmark 
Index (SBX) som bättre representerar börsen som helhet, men där vi 
har kortare historik. Det är fortfarande långt till de svindlande nivåer 
som rådde under milleniumbubblan, men Stockholmsbörsen som helhet 
är högre värderad idag än någon gång under de 20 år som gått sedan 
milleniumbubblan sprack, även på vinstneutrala multiplar. Storbolagen i 
OMXS30 index har inte lika förhöjda värderingar, främst på grund av att 
ett antal storbolag inklusive banker och vissa cykliska industribolag väger 
mer i OMXS30 än i SBX och har väsentligt lägre värderingar. Samtidigt 
väger högtflygande tillväxtbolag inom IT och spel mer i det bredare 
börsindexet. 

Källa: Bloomberg
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NORDISKA AKTIER

Börsen har blivit dyr, och vi räknar med att denna situation 
består länge

Stockholmsbörsen är högre värderad än på 20 år. Det är fort-
farande långt upp till de svindlande värderingar som rådde 
före milleniumbubblan sprack i början av 2000-talet, men 
sedan dess har den inte vid något tillfälle varit högre värde-
rad än idag, på vinstneutrala multiplar som värderingen av 
eget kapital. Den höga värderingen på vinstneutrala multiplar 
sammanfaller dessutom med att vinsterna har rasat till den 
lägsta nivån sedan 2015 på grund av covid-19-krisen. Såväl 
den svenska som den nordiska aktiemarknaden värderas där-
med till svindlande P/E 28 på vår prognos för 2020. Förutsatt 
att våra vinstprognoser slår in faller dock vinstmultiplarna 
snabbt ner till mer normala P/E 19 för 2022 i både Norden 
och Sverige. 

Uppvärderingen kommer inte ur tomma intet. Att värderingar-
na har klättrat till historiskt höga nivåer, trots en svag vinstut-
veckling, är starkt sammankopplat med den exempellösa 
penningpolitiska expansion som vi har sett under det senaste 
decenniet och framför allt under 2020. Mer pengar som söker 
avkastning och extremlåga räntor är ett nästan säkert recept 
för högre aktiekurser. 

Se i grafen till höger hur de tre stora centralbankernas balans-
räkningar har expanderat i en takt under 2020 som saknar 
motstycke i historien. Efter upprepade misslyckade försök att 
skala tillbaka de penningpolitiska stimulanserna de senaste 8 
åren är vi samtidigt övertygade om att centralbankerna inte 
kommer att göra om misstaget att dra tillbaka stimulanserna 
för tidigt denna gång. Federal Reserves uppdrag har dessut-
om justerats till att lägga mer fokus på arbetsmarknaden. En 
eskalerande tillgångsprisinflation med tillhörande stabilitets-
risker är sannolikt ett pris de är beredda att betala. 

Detta talar för att penningpolitiken kommer att förbli gynn-
sam för börsen även efter att ekonomin visat övertygande 
tecken på tillfrisknande. Vi räknar med en fortsatt hög värde-
ring av börsen i ett historiskt perspektiv. 

Om centralbankernas roll på sikt även utökas till att bidra till att 
snabba på samhällsomställningen mot ökad hållbarhet, vilket 
är synnerligen kapitalkrävande, skulle varaktigheten i den stöd-
jande penningpolitiken kunna förlängas ytterligare, men det 
återstår givetvis att se om världen kommer att ta den vägen. 

Grön bubbla eller bara exceptionellt goda utsikter?

Efter en riktigt stark kursutveckling mellan 25 september 
2020 och 7 januari i år för många miljöteknikaktier, har det i 
media höjts flertalet varningar för en bubbla i ”gröna aktier”. 
Vi delar inte uppfattningen att det rör sig om en bubbla, även 
om det finns delsegment och enskilda bolag med mycket 
ansträngd värdering. Detta är dock inte unikt för miljöteknik-
sektorn, utan utbrett på aktiemarknaden generellt. 

Penningpolitik har lyft börsen

Diagrammet visar balansomslutningen för centralbankerna i USA, EMU och 
Japan. De kvantitativa lättnader som vidtagits världen över för att lugna 
finansmarknaderna och stimulera ekonomin under coronakrisen är excep-
tionellt kraftiga. De enorma tillgångsköpen har tillfört likviditet i samhället, 
som även flödar in i aktiemarknaden och trycker upp börskurserna. 

Källa: Bloomberg

Är höga värderingar likvärdigt med en bubbla?

Den globala, börsnoterade, solenergisektorn med 36 bolag från hela 
världen med verksamhet inom tillverkning av solceller, komponenter och 
material, solkraftproduktion och projektutveckling med mera, har ett 
sammanlagt börsvärde på 200 miljarder dollar. Detta kan jämföras med 
att de 20 största oljebolagen som är börsnoterade i USA, har ett börsvär-
de på över 1 300 miljarder dollar och enbart världens största oljebolag 
Saudi Aramco har ett börsvärde på över 1 800 miljarder dollar. Någon 
särskilt omfattande global energiomställning tycks därmed ännu inte ha 
diskonteras i aktiemarknaden, trots att solenergiaktierna på ett år har 
klättrat med 260 procent, samtidigt som de USA-noterade oljebolagen 
har backat med 28 procent. Hur kommer relationen mellan solenergi och 
oljesektorn att se ut om 10, 20 eller 30 år? 

Källa: Bloomberg
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Nyhetsflödet från ledande politiker och företag, först i Europa 
och Asien, men på senare tid minst lika mycket från USA, kring 
behovet av en snabbare omställning, samt hopp om en radikal 
omläggning av den amerikanska miljöpolitiken har varit stöd-
jande för ”gröna" aktier. Konsekvenserna av en högre priorite-
ring av miljö- och klimatfrågor i alla världens stora ekonomier 
kommer att bli stora för näringslivet. 

Exempelvis förväntar sig analytiker på banken Goldman 
Sachs att Europabaserade kraftproducenter kommer att mer 
än fyrfaldiga sina årliga globala investeringar i förnybar kraft 
framöver. 

Gröna aktier, exempelvis förnybar energi, elbilar, batteriteknik 
och vätgasfokuserade bolag tillhör vinnarna på börsen det 
senaste året. Värderingarna är oftast höga med traditionella 
måttstockar, vilket sannolikt kommer bidra till mer volatilitet 
framöver, men givet de exceptionellt goda tillväxtutsikter vi 
ser under de närmaste decennierna menar vi att detta inte 
alls nödvändigtvis betyder att vi har en bubbla i gröna aktier. 
Tvärtom är det fullt rationellt och motiverat i ett långsiktigt 
perspektiv, med den senaste tidens starka kursutveckling i 
ljuset av det nyhetsflöde som varit. 

Utvecklingen går fort, både tekniskt och politiskt, och trots 
att nya miljöteknikbolag börsnoteras i snabb takt finns det 
en brist på investeringsbara ”gröna” aktier. Sannolikt innebär 
detta att bubblor bildas i enskilda aktier och vissa särskilt 
heta nischer. Däremot menar vi att mycket höga värderingar 
kan vara fullt motiverade för bolag som kan bli centrala för 
den nu inledda energi- och samhällsomställningen, om de har 

ett stort tekniskt försprång och/eller unika lösningar, samt 
god lönsamhet eller bra förutsättningar för framtida lönsam-
het. 

Hur långt har vi kommit i omställningen och vad har det 
med börsen att göra?

En snabb titt på ett diagram över hur elproduktionen i OECD 
har utvecklats de senaste åren kan ge intrycket av att energi-
omställningen redan har kommit en bra bit på väg. 2013-2019 
ökade andelen elproduktion i OECD från förnybara källor med 
6 procentenheter, tack vare en dryg dubblering av produk-
tionen från sol och vind. Dessvärre utgör elektricitet endast 
cirka en fjärdedel av den totala primära energianvändningen 
i världen idag (cirka hälften i Sverige) och utanför OECD-län-
derna, där cirka 60 procent av energikonsumtionen sker, 
tycks omställningen i vissa avseenden ligga mycket långt 
efter. Sammantaget befinner vi oss endast i en tidig fas av 
inledningen på en omställning som kommer att pågå i flera 
decennier. 

Affärsmöjligheterna är enorma för de företag som satsar 
rätt i detta skede. Bland de nordiska börsbolagen märks flera 
världsledande företag inom vindkraft, biodrivmedel, biokemi, 
förnybara material och energieffektivisering. Därtill finns 
storbolag med spännande positioner inom vattenrening, en-
zymer och energieffektivisering, samt ett mycket stort antal 
mindre bolag i en tidig utvecklingsfas, men med spännande 
tekniska lösningar inom hållbara livsmedel, energilagring, 
geotermisk energi, plaståtervinning, bränsleceller, koldiox-
idinfångning samt återvinning och utsläppsminimering från 
textilier.  

Det finns ett par riktigt framgångsrika exempel på bolag 
som redan har genomgått en omfattande omställning. Finska 
Neste är fortfarande verksamma inom traditionell oljeraffi-
nering, men vinstgenereringen är numera nästan uteslutande 
från förnybara drivmedel, primärt förnybar diesel, men även 
flygbränsle och kemikalier. Bolagets omställning är helt cen-
tral för den avkastning på över 1 800 procent som aktien har 
gett de senaste tio åren. Danska Ørsted har förvandlats från 
en dansk producent av olja och naturgas till en världsledan-
de projektutvecklare inom havsbaserad vindkraft. Trots att 
bolaget redan hade kommit långt längs denna omställnings-
resa då de återintroducerades på Köpenhamnsbörsen 2016 
under namnet Dong, har aktien sedan dess gett en avkastning 
på över 400 procent och nettovinsten har tiofaldigats mellan 
2015 och 2020. 

Vi ser flera etablerade börsbolag i Norden som ännu inte har 
kommit särskilt långt med motsvarande omställning, men där 
grundförutsättningarna för någonting liknande det Neste och 
Ørsted har åstadkommit är hoppingivande. Samtidigt menar 
vi att bolag som väljer att blunda för de hållbarhetsproblem 
deras verksamheter har på sikt, riskerar att drabbas mycket 
negativt. 

Förändring andel elproduktion i OECD 2013-2019, %

Diagrammet visar förändringen i andel elproduktion per energikälla i 
OECD-länderna 2013-2019 i procentenheter. Källa: IEA
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Därtill finns numera ett stort antal mindre miljöteknikbolag 
med lovande och spännande lösningar noterade i Norden. 
Några av dessa kan mycket väl bli nya storbolag redan inom 
den kommande femårsperioden och ännu fler under det 
närmaste decenniet. Men liksom med projektbolag i allmän-
het är det förstås sannolikt att många aldrig når några större 
kommersiella framgångar. 

Sammanfattning och slutsats

Vaccin, stimulanser och klimatpolitik präglar 2021, även på 
börsen. Vi räknar med stark vinsttillväxt och att börsen förblir 
högt värderad tack vare en fortsatt stimulerande penning-
politik. Höga värderingar och höga förväntningar är dock ett 
recept på hög volatilitet även i år. 

Rotationen in i cykliska aktier från defensiva har redan gått 
relativt långt, en vinstutveckling i linje med våra förväntning-
ar kan ändå förväntas ge ytterligare en förskjutning i den 
riktningen. 

Vi menar att den senaste tidens starka kursutveckling för 
miljöteknikaktier motiveras av ett starkt nyhetsflöde, och att 
utsikterna för sektorn är synnerligen lovande. Höga värde-
ringsmultiplar på miljöteknikbolag innebär inte att vi har en 
”grön bubbla” i aktiemarknaden. Däremot finns det sannolikt 
flera mindre bubblor i enskilda aktier på börserna idag, både 
bland miljöteknikbolag och i andra sektorer. 

Den kanske mest intressanta frågan för det nya året är dock 
om vi får en konjunktur- och ränteutveckling som leder till en 
mer omfattande rotation från aktier med höga värderings-
multiplar till de med lägre, främst cykliska bolag och finans? 
Vi utesluter inte detta, och bedömer att det i sådant fall kan 
bidra med omfattande volatilitet på börserna både i Norden 
och internationellt. 

Grön teknik är hett, världen över

Ett av de hetaste segmenten på en överlag stark börs, både i Norden 
och internationellt, har varit miljöteknikbolag eller ”gröna aktier” inom 
exempelvis förnybar energi, elfordon, vätgas och därtill relaterade verk-
samheter. WilderHills New Energy Global Innovation index över 102 bolag 
från 26 länder i världen med fokus på teknik som ger låga eller inga kol-
dioxidutsläpp har stigit med 160 procent på ett år och betydligt mer från 
börsbotten i mars 2020. Från Norden ingår bland annat Vestas, Ørsted, 
Eolus Vind, Novozymes, Nibe, Powercell, NEL och Scatec i indexet.

Källa: Bloomberg

Grön teknik är hett i Norden

Diagrammet visar kursutvecklingen för de största, etablerade, miljö-
teknikbolagen i Norden, samt ett antal mindre tillväxtbolag i sektorn, 
antingen för de senaste 6 månaderna eller sedan första noteringsdagen. 
(Listan är inte komplett, det finns många fler miljöteknikbolag på de 
nordiska börserna.) Det strömmar för närvarande in nya miljöteknikbolag 
till börserna i Norden, men de är i de flesta fall ännu i en relativt tidig 
utvecklingsfas. Samtidigt är vi ännu bara i början av samhällsomställning-
en, en utveckling som kan förväntas accelerera kraftigt de närmaste åren 
och pågå i flera decennier. Över samma period har Stockholmsbörsens 
OMXS30-index stigit 11 procent och Wilderhill New Energy Index gått upp 
med 118 procent. 

Källa: Bloomberg, SEB
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I väntan på inflation och högre räntor

Centralbankerna fortsätter att kommunicera låga styrräntor under 
en lång tid framöver, samtidigt som de fortsätter att tillföra likviditet 
till marknaden. Vår bedömning är att vi kommer se något högre 
långräntor under 2021, men trots detta förblir räntorna på låga 
nivåer i ett historiskt perspektiv. 

Med risk för negativ förväntad avkastning för statsobligationer 
och vissa företagsobligationer måste investerare söka sig längre 
ut på riskskalan inom räntemarknaden för att skapa avkastning. 
Det låga ränteläget i kombination med de snäva ränteskillnaderna 
mellan statsobligationer och företagsobligationer begränsar 
avkastningspotentialen även för företagsobligationer inom det mer 
riskfyllda high yield-segmentet. Vi har minskat vår övervikt mot 
high yield, men bedömer ändå att den förhållandevis höga löpande 
ränteavkastningen är skäl till viss övervikt för high yield-obligationer. 

Statsobligationer (exkl Emerging Markets)

Riksbanken har meddelat att de stödjande obligationsköpen 
utökas och förlängs till slutet av 2021. Trots goda utsikter för 
ekonomisk återhämtning ökar pressen på ytterligare åtgärder 
om inflationen faller tillbaka igen. Riksbanken har fortsatt att 
upprepa budskapet att en räntesänkning i nuläget inte är en 
effektiv åtgärd, men att detta kan komma att ändras längre 
fram. Vår huvudprognos är att reporäntan ligger kvar på noll 
de närmaste åren, men skulle kronan stärkas mer och snabb-
are än väntat är det dock troligt att inflation och inflationsför-
väntningar faller ytterligare, vilket skulle öka sannolikheten 
för en räntesänkning.

Nya finanspolitiska stimulanspaket, däribland Bidens senaste 
besked om ”räddningsstöd” på 1 900 miljarder dollar, kommer 
att öka utbudet av långa statsobligationer. Den förväntade 
tillfälliga inflationsökningen i USA till cirka 3 procent under 
våren 2021 förmodas ge en press uppåt även på de längre 
inflationsförväntningarna. Detta bör leda till gradvis stigande 
räntor och vi tror att den amerikanska centralbanken, Federal 
Reserve (Fed), låter detta ske så länge uppgången går hand i 
hand med bättre ekonomiska utsikter. Långa räntors utveck-
ling är beroende av Feds framgångar med att styra markna-
dens förväntningar mot gradvis minskade värdepappersköp. 
Både Fed och den Europeiska Centralbanken, ECB, väntas 
hålla styrräntorna oförändrade de närmaste åren.

Ränteinvesteringar

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer -0,5 % 1,4 % 

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

0,4 % 7,0 % 

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

1,6 % 10,3 % 

Tillväxtmarknadsobligationer  
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

5,2 % 11,3 % 

Källa: SEB, prognoser januari 2021

Prognoser för statsobligationer 

Räntan för 10-åriga 
statsobligationer

Feb 2021 Dec 2021 Dec 2022

USA         1,18 1,40 1,70

Tyskland -0,45 -0,40 -0,20

Sverige 0,14 0,05 0,25

Källa: SEB, prognoser januari 2021
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Stabil utveckling på företagsobligationsmarknaden 
förväntas framöver

Ränteskillnaden som ska kompensera den högre risken mellan statsobli-
gationer och företagsobligationer har fallit mot bakgrund av den tilltagan-
de riskviljan, samt lägre konkursförväntningar givet förhoppningar om en 
återhämtning. Vi tror på mer stabil utveckling, men det finns kortsiktiga 
risker kring coronavirusets effekter.

Källa: Bloomberg/Macrobond

Europeiska långräntor har i stort sett inte stigit alls, trots hö-
gre amerikanska långräntor. En tysk 10-årig ränta föll till -0,90 
procent förra våren, och utökade centralbanksköp har fått 
räntan att handlas relativt stabilt på nivåer kring -0,50 pro-
cent under den senaste tiden. ECB:s stödjande obligationsköp 
(ca 90 miljarder euro i månaden), en låg inflation och skakig 
ekonomisk data talar för att räntorna under det närmaste 
halvåret ligger kvar på nuvarande nivåer. När återhämtningen 
tar fart under andra halvåret 2021 väntas den 10-åriga tyska 
räntan börja stiga, men fortsatta obligationsköp och låga 
inflationsförväntningar talar för att uppgången blir måttlig.

Givet att den underliggande räntan på kortare obligationer 
befinner sig på rekordlåga nivåer är den totala obligationsav-
kastningen till stor del kopplad till ränteutvecklingen, något 
som kan vara vanskligt att förutspå i dessa tider. Den som vill 
ha bättre möjlighet till avkastning från räntemarknaden mås-
te därför vända blicken mot ränteplaceringar med högre risk. 

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

I slutet av mars förra året valde vi att öka vår exponering mot 
företagsobligationer med högre risk – high yield (HY). Mot 
bakgrund av den stora osäkerheten som uppstod under våren 
ökade ränteskillnaden mot statsobligationer markant, från 
knappa 4 till 11 procent på amerikanska HY-krediter, något 
som fick priset på dessa företagsobligationer att falla kraftigt. 
Vår bedömning vid det tillfället var att denna prisbild hade 
räknat in ett allt för negativt scenario, både kring utveck-
lingen och den potentiella återhämtningen. I takt med att de 
penningpolitiska stimulanserna fick verkan, och att vissa cen-
tralbanker även valde att köpa företagsobligationer, inleddes 
en stabil återhämtning som varade under resterande del av 

Högre långräntor i USA, mindre rörelser i Europa 

Nivån på USA:s 10-åriga statsränta har dubblerats sedan bottennivån i 
augusti förra året på 0,50 procent. Vaccinoptimism, finanspolitisk stimu-
lans, växande utbud av statsobligationer samt stigande inflationsförvänt-
ningar bedöms fortsätta pressa långa amerikanska räntor uppåt under 
2021. Rörelserna uppåt för europeiska långräntor blir mer begränsade.

Källa: Bloomberg/Macrobond

2020. Lagom till årets slut hade ränteskillnaderna återhämtat 
sig och var tillbaka på de nivåer som inledde året. 

Drivkrafterna bakom återhämtningen var främst kopplad till 
stimulanser från centralbanker och stater, vars tydliga bud-
skap och agerande skapade förhoppningar om en återhämt-
ning. Indirekt blev inte heller kreditförlusterna så stora som 
befarats under våren, vilket också kom att påverka företags- 
obligationernas prissättning positivt. Vi valde att minska vår 
exponering mot high yield under slutet av året, men behåller 
trots detta en övervikt. Förutsättningarna för ytterligare lägre 
ränteskillnader är nu limiterade, givet förra årets rörelse, 
vilket begränsar avkastningspotentialen.   

Den högre löpande avkastningen jämfört med andra ränte-
placeringar motiverar dock att vi fortsatt har en viss övervikt 
mot företagsobligationer inom high yield. Centralbanker 
och regeringar stöttar delvis företagsobligationsmarknaden 
ännu en tid. De stödåtgärder som sätts in i syfte att hjälpa 
företagen att överbrygga krisen minskar rimligen risken för 
kreditförluster och innebär även lägre finansieringskostna-
der för företagen. Fallande intäkter i spåren av covid-19 har 
visserligen resulterat i en försämring av intjäningsförmågan, 
men många bolag har överraskat med snabba kostnadsbe-
sparingar. Detta har lett till att andelen konkurser är på lägre 
nivåer än vad som tidigare befarats. 

Det som på kort sikt talar emot vår positiva syn är att nuva-
rande prissättning bygger på en positiv marknadssyn. Det gör 
att utrymmet för besvikelser är begränsat. Ökad spridning 
av covid-19, eller någon form av bakslag avseende vaccinet 
utgör potentiella risker för återhämtningen. Likaledes skulle 
någorlunda snabbt stigande nominella och reala räntor kunna 
störa den ekonomiska återhämtningen som spås under 2021.
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Räntorna på företagsobligationer med lägre risk, invest-
ment grade (IG), är mycket låga eller till och med negativa. 
Allt annat lika ger det svårare förutsättningar för att skapa 
avkastning. Vi ser dock att dessa företag kommer att gynnas 
av centralbankernas utökade stimulanser, samtidigt som bo-
lagen ofta är stora och stabila och borde kunna återhämta sig 
från den ekonomiska sättningen relativt bra. De begränsade 
räntenivåerna inom stats- och bostadsobligationer bör också 
leda till en ökad efterfrågan på IG-obligationer för att kunna 
få en jämförelsevis något högre avkastning. 

Tillväxtmarknadsobligationer  
– Emerging Market Debt (EMD)

Under senare delen av 2020 utvecklades flertalet tillväxt-
marknader (Emerging Markets, EM) väl och återhämtningen 
i världsekonomin under 2021 förväntas fortsatt ge goda 
förutsättningar. 

Efter kraftiga utflöden från tillväxtländernas obligations-
marknader under det första kvartalet 2020, har kapital börjat 
återvända. Den förväntade uppgången i global ekonomisk 
aktivitet och handel är positivt för denna typ av marknader, 
som har ett stort beroende till omvärlden. Stigande råvaru-
priser och en försvagad USD är ytterligare faktorer som bör 
kunna bidra positivt. Flertalet tillväxtmarknadsländer är stora 
råvaruexportörer och gynnas av stigande råvarupriser, dess-
utom har många länder lån i USD, vars räntekostnad indirekt 
sjunker när dollarn försvagas. 

Joe Bidens inträde i Vita huset är en faktor som ses som 
positiv bland tillväxtmarknader, då han jämfört med Donald 
Trump är mindre protektionistisk. Bidens presidentskap 
innebär också något sämre förutsättningar för den ameri-
kanska dollarn (bättre för EM-länders dollarlån). Detta mot 
bakgrund av fortsatt lätt penningpolitik från den amerikanska 
centralbanken, finanspolitiska åtgärder som delvis väntas 
ta ut varandra (stora stimulanser, men också höjda skatter), 
samt den nya finansministern Janet Yellens filosofi om att låta 
marknaden sätta priset på valutan utan politisk inblandning. 
Förväntansbilden om att amerikanska räntor kommer ligga 
kvar på relativt låga nivåer bidrar också till goda förutsätt-
ningar för tillväxtmarknadsobligationer.  

Konkurserna bland företagen i tillväxtländer har likt utveckla-
de marknader inte blivit så höga som befarat under 2020, del-
vis mot bakgrund av en begränsad belåning bland företagen. 

Efter en lång period av svag utveckling har flera EM-valutor 
stärkts det senaste halvåret, exempelvis den kinesiska ren-
minbin, koreanska wonen och mexikanska peson. Även om det 
är svårt att tydligt säga att den negativa trenden är bruten, 
finns goda utsikter till ytterligare förstärkningar av många 
EM-valutor.        
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Vården står inför stora globala utmaningar, där 
en åldrande befolkning med större vårdbehov 
och mer ojämlik vårdtillgång ska tas om hand 
med allt knappare resurser. 

Inom hälso- och sjukvårdsteknik, med sam-
lingsbegreppet "Health Tech", pågår en revolu-
tion. Med nya tekniska verktyg kan vårdupple-
velsen förbättras både i termer av kvalitet och 
effektivitet. Lägg därtill en ökad datatillgång 
och framsteg inom artificiell intelligens (AI), 
som gör ett snabbare, mer tillgängligt och indi-
vidanpassat bemötande möjligt.

Människans innovationsförmåga är som så 
många gånger förr en viktig drivkraft, som 
vi hoppas och litar på ska lösa ett av vår tids 
största sociala hållbarhetsproblem.

Vårdkrisen hårdnar

Världens befolkning blir allt äldre. FN räknar med att antalet 
människor över 80 år tredubblas mellan 2019 och 2050, från 
143 till 426 miljoner globalt. Ju äldre vi blir, desto mer pengar 
lägger vi också på hälsovård – vårdkostnaden för en 80-åring är 
i genomsnitt fyra gånger högre än för en 40-åring. En allt äldre 
befolkning gör också att skatteintäkter från färre människor ska 
finansiera vård för fler, när andelen människor i arbetsför ålder 
minskar.

Tema: Health Tech

En teknikrevolution 
inom hälso- och 
sjukvården
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Livsstilssjukdomar är en vanlig dödsorsak

Av de tio vanligaste dödsorsakerna kan minst fem anses direkt relaterade 
till vår livsstil (markerade i grönt). Våra kost- och motionsvanor är dess-
värre två anledningar till att dessa sjukdomar blir allt vanligare.

Källa: Smart health communities and the future of health, Deloitte, 2019

Den moderna livsstilen är på många sätt också skadlig för 
hälsan. Vi rör oss mindre, samtidigt som vi stressar mer och 
äter mer ohälsosamt. Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar 
90 000 personer i Sverige årligen i sjukdomar kopplade till 
kost och fysisk inaktivitet. Idag lever hälften av alla vuxna 
i Sverige med övervikt eller fetma. Det är en fördubbling 
sedan 1980-talet, och världshälsoorganisationen WHO ser 
samma trend globalt. Eftersom sambandet mellan sjuk-
vårdskostnader och överviktsmåttet BMI är starkt, sätter 
denna trend tryck på hälsovårdssektorn.

I en studie spådde exempelvis konsultbolaget Deloitte en 
årlig ökning av hälsovårdskostnader i sextio länder på 5,4 
procent mellan 2018 och 2022. Mellan 2013 och 2017 var 
motsvarande siffra enbart 2,9 procent. Man poängterade 
också att av världens totala BNP uppgick hälsovårdskostna-
derna till över 10 procent år 2019. Och det var alltså redan 
innan covid-19 bröt ut. 

Världens åldrande befolkningsstruktur och vår tyvärr 
alltmer osunda livsstil bidrar i slutändan till katastrofala 
kostnadsökningar och kapacitetsproblem inom vården. Här 
kommer ny teknik in i bilden.

Vad är Health Tech?

Hälso- och sjukvårdsteknik, eller Health Tech, är en allt 
vanligare benämning på innovationer, tekniska verktyg och 
program med syfte att öka vårdens effektivitet, produktivi-
tet och övergripande kvalitet, samt för att underlätta att ta 
fram nya läkemedel och behandlingar.

Inom Health Tech ligger individens förutsättningar generellt 
sett i centrum, för att kunna skapa en skräddarsydd vård. 

På så sätt kan olika hälsoproblem behandlas på ett mer 
optimalt sätt. Tekniken har till sin hjälp en växande mängd 
hälsodata i form av till exempel puls, kondition, steg och 
sömn som patienten själv kan samla in med hjälp av en 
klocka eller mobilapp. Tillägg som Bluetooth-sensorer kan 
mäta blodsocker hos diabetessjuka, eller kontrollera att 
en medicin tagits i rätt mängd vid rätt tid. Ökad tillgång till 
sådana sensorer av olika slag är en nyckel till att mängden 
tillgänglig data växer explosionsartat. Enligt en rapport från 
Stanford University 2017 var prognosen att hälsorelaterad 
data skulle öka med 48 procent per år 2013-2020, dvs en 
ökning med datamängden 15 gånger på 7 år. 

Tekniken gör att vi själva kan övervaka vår hälsa och till och 
med få förslag på hur vi kan leva på ett hälsosammare sätt, 
för att proaktivt identifiera och hantera hälsorisker. Genom 
att tidigt uppmärksamma risker förebygger man också 
tidigt eventuell belastning på vården, och samhällets hälsa 
förbättras överlag.

Läkarbesök i TV-soffan

Internet har vuxit till en enorm informationsplattform, så 
även för hälsovårdssektorn, och spelar en viktig roll i fram-
tidens Health Tech. Ofta kan enklare diagnoser bara vara en 
Google-sökning bort, och självdiagnostisering lättar natur-
ligtvis på belastningen inom vården.

Om vi trots allt behöver läkarhjälp kan Health Tech kom-
ma in i bilden även där. Så kallade Telehealth-appar (eller 
nätläkare) är ett produktområde som vuxit väldigt snabbt 
på senare år. Dessa mobilapplikationer digitaliserar vård-
processen genom att låta oss träffa en doktor digitalt, via 
exempelvis en chatt eller ett videosamtal. Patienten kan 

Allt fler blir allt äldre

 I takt med att levnadsstandard och tillgång till sjukvård förbättras lever 
vi allt längre. 2017 var mängden människor över 60 cirka 382 miljoner, 
vilket av FN spås öka till nästan 2,1 miljarder år 2050.

Källa: FN 2017

Kranskärlssjukdomar

Stroke
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omedelbart få hjälp hemma i fåtöljen, och läkaren kan skriva 
ut recept och följa upp på medicineringen via data insamlad 
av patienten själv. Vid misstanke om allvarligare sjukdom 
kan patienten kallas till relevant specialistmottagning. 

Sammantaget blir informationsrikedomen större, och i digi-
tala kanaler går processen fortare, eftersom vi i många fall 
bara behöver ett fåtal steg, istället för besök på en uppsjö 
olika vårdinstanser. Dessutom kan statliga hälsovårdsutgif-
ter minska om de väljer att komplettera vårdcentraler med 
digitala alternativ. 

Digitala journaler ger nya möjligheter 

Noggrannhet och sekretess är livsviktigt inom vården. När 
vi börjar rota djupare i den digitala vården visar sig visser-
ligen en del risker på dessa områden, men även många 
fördelar. Det ställer mycket höga krav på IT-säkerhet, men 
samtidigt slipper läkare mata in testvärden i olika system, 
då tekniska hjälpmedel sparar informationen, eller då pa-
tienten samlat in data själv. 

Effektiv kommunikation och journalhantering är lika viktigt 
som utrustning och läkemedel. Digitala lösningarna har 
potential att medföra minimalt med pappersarbete och att 
automatiskt säkerställa efterlevnad av standarder för hur 
flödet av sjukvårdsinformation ska gå till och hur medicinsk 
datalagring ska ske. Utöver effektivitetsaspekten har digita-
la medicinska journaler också potential att vara säkrare och 
förstås mer miljövänligt än det traditionella pappersalterna-
tivet.

Statliga hälsovårdsutgifter exploderar

Hälsovårdskostnader som andel av BNP har stadigt ökat sedan början på 
1900-talet. Sverige placerar sig exempelvis långt upp i listan med staliga 
sjukvårdsutgifter på över 10 procent av BNP. En åldrande befolkning och 
ohälsosam livsstil är två anledningar.

Källa: WHO, OECD

Digitala journaler gör det också möjligt att använda mer av 
Internet of Things (IoT) inom hälsovården. Patienter kan 
förses med ID-armband, som vid inskanning ger läkaren 
journalinformation. Denna data kan även delas med andra 
vårdleverantörer för att förbättra och förenkla informa-
tionsdelning, vilket underlättar för kommunikationen mellan 
olika avdelningar. Dessutom kan hela medicineringsproces-
ser automatiseras, med hjälp av program som tar hand om 
allt från recept till fysisk leverans och uppföljning.

Breda tillämpningsområden för AI

Artificiell intelligens (AI) är ett område med enorm fram-
tidspotential och en viktig pusselbit i hälsovårdsindustrins 
framtid. Vad sägs om diagnosticering, läkemedelsadmi-
nistration och forskning, robothjälpmedel för kirurgi, eller 
varför inte optimering av patientflöden för att minimera 
väntetider och maximera kvalificerat resursutnyttjande? 
Anammandet av AI ökar i rask takt.

Att snabbt ställa korrekta diagnoser kan vara en av nycklar-
na till en mer effektiv sjukvård. Här används AI till exempel 
i programvara som hjälper till att upptäcka cancer och 
andra potentiellt dödliga sjukdomar i ett tidigare stadium 
än människoögat kan. Vidare kan man numera fotografera 
sår eller leverfläckar via mobilappar och använda AI för att 
analysera lämpliga åtgärder.

Inom läkemedelsindustrin används AI och maskininlärning 
i forskning och framtagning av nya preparat. AI kan till 
exempel påskynda tidskrävande uppgifter, som att opti-
mera kemiska kombinationer i läkemedel. Dessutom kan vi 
numera också identifiera patienter där ett visst läkemedel 
potentiellt skulle få hög effekt, då det blivit mycket billigare 
att kartlägga enskilda individers genetik. Inom så kallad pre-
cisionsmedicin skräddarsys behandlingar efter individens 
egna förutsättningar.

Modern kirurgi använder en hel del robotik, som också 
bygger på AI, för att assistera med olika uppgifter. På detta 
område har man under senare år gjort stora framsteg. Det 
kanske vanligaste exemplet är assistentrobotar, som kan 
hjälpa kirurgen under pågående operation. Formen på en så-
dan robot kan variera beroende på operationens syfte och 
vilket ingrepp som görs. Det finns också mer avancerade 
robotar som förstorar upp operationsområdet och översät-
ter kirurgens handrörelser. Förutom detta kan Augmented 
Reality (AR) och Virtual Reality (VR) stötta med förstärkta 
eller förstorade bilder, vilket gör det möjligt att genomföra 
operationer med otrolig exakthet och färre snitt. Det resul-
terar i mindre ytliga skador vid operationer, och följaktligen 
färre komplikationer, snabbare läkning och mindre belast-
ning på vården.

En något mer kontroversiell tillämpning av AI hittar vi i den 
pågående pandemin. Både Kina och Sydkorea använde 
automatiserad ansiktsigenkänning under pandemins början, 
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Hållbarhet högt på agendan inom Health Tech

Hälsovårdssektorn är högintressant ur ett hållbarhetsperspektiv, och 
kopplingarna som kan göras till FN's globala mål är många. Hållbarhets-
aspekterna kan utgöra positiva drivkrafter framöver, både för investerare 
och för världen i stort.

Källa: globalamalen.se

för att analysera coronavirusets spridning. Man använde se-
dan detta för att identifiera potentiellt smittade människor 
som varit i kontakt med bekräftat smittade, baserat på rö-
relsemönster. Detta kan förstås ses som integritetskränkan-
de, även om huvudskälet bakom åtgärden går att motivera.

Hjälptekniker kan kraftigt förbättra livet för personer med 
funktionshinder. Här används AI i produkter som kan hjälpa 
till med allt från hörselnedsättning till kognitiva samt fysiska 
problem. De kan därmed ge individen en mycket högre grad 
av självständighet och livskvalitet. Framöver kan till och 
med artificiella ögon för blinda eller artificiella öron för döva 
bli verklighet.

Ett nytt utskriftsformat

Behöver du istället ett nytt hjärta, en njure eller kanske en 
ny äggstock? Då kanske 3D-utskrift kan vara en lösning i 
framtiden. Inom 3D-utskrift använder man sig av specialde-
signade maskiner och material för att designa konstgjorda 
organ och mänskliga vävnader. Man kan även skapa virtu-
ella bilder av organ, vilket underlättar för verklighetstrogen 
träning bland aspirerande kirurger.

3D-utskrift tillämpas även inom biomedicin, eftersom 
materialet som används är mycket flexibelt i termer av 
vilka egenskaper det kan ges. Man kan exempelvis designa 
piller som rymmer flera olika läkemedel med varierande 
frisättningstider. Dessa transporteras till aktuellt område i 
kroppen och bryts ned vid rätt tidpunkt. Tillsammans med 
robotpiller, som via AI kan flyttas och levereras till rätt del 
av kroppen för att utföra undersökningar, ta prover eller 
rensa artärer, ser framtiden ljus ut även på nanonivå.

Framtidens hälsovård

I framtiden kommer ovan nämnda tekniker säkerligen att 
fortsätta utvecklas, med allt fler tillämpningsområden. Det 
finns dessutom många nya nischer inom Health Tech med 
häpnadsväckande potential. Ett exempel är Googles lös-
ningar inom proteinveckning, där man gjort stora framsteg 
under 2020. Dessa AI-program kan på ett revolutionerande 
sätt förutspå hur ett protein kommer att se ut och vilken 
struktur det kommer att ha i sin tredimensionella form. 
3D-strukturen är det som ger proteinet sin funktion, och är 
därmed hyperintressant för forskare. Detta har varit ett 
stort frågetecken inom biologin i över 50 år, och lösningen 
har potential att bidra till stora framsteg inom cancerforsk-
ning och komplexa läkemedel.

Utöver de mer avancerade teknikerna kommer mogna inno-
vationer att kunna tillämpas bredare med tiden, till exempel 
tack vare pressade kostnader. Detta är särskilt viktigt för 
mindre utvecklade delar av världen, där tekniken kan tillföra 
stora förbättringar och skapa en mer jämlik hälsovård för 

alla. I sin tur kan detta bidra till framsteg inom ett flertal av 
FN:s globala hållbarhetsmål, såsom god hälsa och välbefin-
nande (3), rent vatten och sanitet för alla (6), hållbar indu-
stri, innovationer och infrastruktur (9) samt minskad ojäm-
likhet (10). Liksom miljömässiga aspekter ligger de sociala 
faktorerna också allt högre på agendan. Detta kan utgöra en 
positiv drivkraft för Health Tech-bolagen framöver.

Investera i Health Tech

Precis som de flesta teknikrelaterade delsektorerna växer 
och utvecklas hälsovårdstekniken snabbt. I en rapport från 
EvaluateMedTech (2018) spår man att marknaden för 
medicinsk teknik kommer att växa med 5,6 procent årligen 
mellan 2017 och 2024. De snabbast växande subsektorer-
na spås bli neurologi, diabetesbehandlingar och kirurgi.

Google, Amazon och Apple är bara tre i raden av techjättar 
som nyligen gjort förvärv inom hälsovårdsområdet. Syner-
gierna kan vara många mellan de större techbolagen och 
mindre, nischade bolag, och utgör viktiga tillväxtmöjligheter 
för båda. Vi ser denna trend som potentiellt marknadsdri-
vande, där förvärvsaktivitet kan trycka upp kurserna inom 
Health Tech.
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En vinnare i coronakrisens svallvågor

Health Tech, exemplifierat med ett aktieindex, har gått urstarkt de 
senaste fem åren och har i år fått mer uppmärksamhet givet pandemin. 
Potentialen är stor, men så även risken. Försiktighet i positionering samt 
långsiktighet är att rekommendera vid eventuella investeringar.

Källa: Bloomberg, 2021-01-25

Samtidigt speglas den höga tillväxttakten och potentialen 
i många av Health Tech-bolagens värderingar, vilket utan 
tvekan gör att området har en mycket högre risk än börsen i 
genomsnitt. 

Tittar vi till exempel på aktieindexet ROBO Global Healthcare 
Technology and Innovation Index (HTEC), som ger en global 
exponering mot ledande företag inom sjukvårdsteknik, gör 
22 av 50 bolag idag inte någon vinst alls. För resterande 28 
bolag ligger det framåtblickande P/E talet för 2021 på ca 
63, och för 2022 på cirka 34. 

Det finns en hel del utmaningar som kommer att behöva 
adresseras. Användningen av mer avancerad robottek-
nik kommer att kräva en hel del utbildning, och juridiska 
ramverk kan vara både  byråkratiska och komplexa inom 
hälsovården. Komplexiteten riskerar också att höjas, givet 
mängden olika programvaror och tjänster från olika leveran-
törer, och läkare kan tvingas jobba i ett flertal olika system. I 
framtiden kommer det därför att bli viktigt att nya standar-
der sätts och att teknologin harmoniseras.

De bolag som har störst sannolikhet att lyckas är troligen de 
som skapar bäst lösningar på dessa gemensamma problem 
inom vården – sådana som bidrar till skalbarhet och är med 

Stor potentiell vinsttillväxt inom medicinsk teknik

Segmentet Medtech (eller medicinsk teknik) spås växa snabbt framöver, 
och så även bolagens vinster. Grafen visar förväntad vinsttillväxt för 
amerikansk medtech mellan 2019 och 2024. Procentsatserna indikerar 
förväntad årlig vinstökning under perioden.

Källa: Bain & Company, 2020

och sätter framtidens standarder. Att identifiera dessa 
bolag är emellertid inte en enkel uppgift. Genom till exem-
pel en tematisk indexfond kan man uppnå en diversifierad 
exponering mot temat och ta mindre bolagsspecifik risk. 

Slutsats

Vår allt äldre befolkning med större vårdbehov ska vårdas 
med knappare resurser, och ojämlikheten i tillgång till vård 
är hög. Detta är givetvis en svår ekvation att lösa, men ljuset 
i tunneln tycks närma sig. Människans innovationskraft är 
satt på prov, men den ser också ut att vara lösningen på 
en av vår tids största utmaningar inom social hållbarhet. I 
längden kan detta bidra till såväl längre medellivslängd som 
en bättre levnadsstandard för väldigt många.

Health Tech är ett högintressant, men med rätta högt 
värderat område inom sjukvårdssektorn, som är långt ifrån 
riskfritt. De många hållbarhetsaspekterna och förvärvspo-
tentialen har emellertid goda förutsättningar att utgöra 
positiva drivkrafter för placerare, och i ett bredare perspek-
tiv även för världen i stort. Givet den enorma strukturella 
tillväxtpotentialen kan här finnas goda möjligheter till bra 
avkastning för den långsiktige investeraren.
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Arbetet för en mer hållbar värld intensifieras 
på flera håll. Inte minst inom EU, där två viktiga 
initiativ sjösätts under det närmaste året, den 
så kallade taxonomin och Disclosure-förord-
ningen. Båda tvingar marknadsaktörerna till 
stora anpassningar, men utgör bara början av 
en omfattande omställning, som kan få bety-
dande effekter för finansmarknaderna, för 
kapitalflöden och för investeringar. 

EU har under de senaste fem åren arbetat med en mängd olika 
initiativ för att skapa en mer hållbar ekonomi. Inom ramen för 
EU:s omfattande satsning på en grön omställning, EU Green Deal, 
tas det fram underlag för att främja hållbara investeringar. I 
mars 2018 publicerades EU Action Plan on Financing Sustainable 
Growth, där EU-kommissionen föreskriver konkreta handlings-
punkter och föreslår nödvändiga ändringar i lagstiftningen för 
att driva finansiella investeringar i riktning mot en mer hållbar 
tillväxt. Det innebär att många branscher behöver bli mer klimat- 
smarta – en omställning som kräver stora mängder kapital. 

Även om EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, 
har satt en ny riktning på EU:s klimatpolicy och tillägnat en större 
del av budgeten för klimatrelaterade ändamål, räcker inte den 
offentliga finansieringen. För att uppnå såväl egna som globala 
hållbarhetsmål har EU en ambition att påverka kapitalflöden på 
finansmarknaden. Ett led i detta är att via regelverk styra om 
privata investeringar.

Bland de första åtgärderna är en etablering av ett klassificerings-
system för hållbara aktiviteter, EU-taxonomin, vars första del 
träder i kraft vid nästa årsskifte. 

Tema: Ny EU-taxonomi

Grönt är det nya 
svarta
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Vad är "EU-taxonomin"?

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som gör det möjligt för ka-
pitalmarknadsaktörer att identifiera och klassificera företag 
ur ett hållbart perspektiv. Regelverket har som övergripan-
de syfte att skapa en enhetlig definition, och säkerställa 
gemensamma riktlinjer inom finanssektorn, för vad som 
egentligen utgör en "hållbar" investering. Fram till nu har 
det varit tämligen låga krav för att kunna kalla en finansiell 
produkt hållbar. Varje aktör har i stort sett själv kunnat 
definiera vad hållbarhet är, utifrån egna preferenser, och 
således kunnat locka till sig investerare. EU-taxonomin utgör 
en ny gemensam standard att förhålla sig till för såväl fö-
retag som investerare. Det minskar risken för vilseledande 
information kring investeringar avseende hållbarhetsfrågor.

Taxonomiförordningen handlar mycket om transparens 
och kräver att samtliga större bolag inom EU (bolag som 
omfattas av NFRD, "Non-Financial Reporting Directive") 
ska redovisa omsättning, kapitalinvesteringar och operativa 
kostnader i enlighet med regelverket. Förutom de enskilda 
bolagen behöver även finansmarknadsinstitutioner rappor-
tera hur stor andel av deras produkter som är hållbara. 

Så fungerar EU-taxonomin

Taxonomin klassificerar inte bolaget i sig, utan utgår från 
bolagets olika ekonomiska aktiviteter, såväl omsättning som 
investeringar. När man utifrån regelverket har definierat 
vilka av aktiviteterna som omfattas, görs en bedömning av 
huruvida dessa uppfyller relevanta kriterier, och visar ett 
väsentligt bidrag till något av taxonomins fastställda mål. 
De aktiviteter som både omfattas av regelverket och möter 
taxonomins kriterier ger en procentsats, som när de summe-
ras visar hur stor andel av företagets aktiviteter som är mil-
jömässigt hållbara enligt EU:s definition, det vill säga i vilken 
utsträckning som företaget är i linje med EU-taxonomin.

Taxonomin utgår alltså från en binär ansats där ekonomiska 
aktiviteter anses miljömässigt hållbara eller inte. Men för 
att en ekonomisk aktivitet ska betecknas som miljömässigt 
hållbar enligt förordningen, ska den inte bara bidra väsent-
ligt till minst ett av de sex fastställda målen (se tabell på 
nästa sida), utan samtidigt inte väsentligt skada något av de 
andra målen. Dessutom behöver de ekonomiska aktiviteter-
na uppfylla vissa minimikrav inom sociala mål, som arbets-
rättigheter och hänsyn till mänskliga rättigheter. 

"Taxonomi = 
konsten att utforma 
klassificeringssystem"

TEMA: NY EU-TAXONOMI

Taxonomins implementering och effekter

Den nya EU-taxonomin kommer att implementeras i flera 
steg. Inledningsvis fokuseras arbetet på att begränsa den 
globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet. Målet är 
att bli den första klimatneutrala kontinenten före 2050. 

Vid införandet nästa år omfattas de två första målen ovan, 
dvs begränsning av och anpassning till klimatförändring-
arna. I startläget ingår ett antal identifierade sektorer som 
enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) tillsammans står för 
93,5 procent av de direkta utsläppen inom EU, och där en 
förändring anses avgörande för övergången till ett fossilfritt 
samhälle. Inom dessa branscher har EU:s expertgrupp, 
Technical Expert Group (TEG), identifierat drygt 70 eko-
nomiska aktiviteter som kan ge ett betydande bidrag till 
klimatförändringarna. För varje aktivitet finns ett tröskelvär-
de definierat för att kunna räkna ut om ett bolags aktivitet 
uppfyller målen. 

Aktiviteter som har låga koldioxidutsläpp är inte de enda 
som får bra betyg i den nya EU-taxonomin. Taxonomin till-
låter även omställningsföretag att kalla sig hållbara, genom 
att kapitalinvesteringar också räknas in i underlaget. Det 
innebär att bolag som idag är verksamma i en ”smutsig” 
bransch kan kvalificera sig om man gör investeringar som 
främjar målen, i det här fallet miljön. Å andra sidan räcker 
det inte heller med att vara verksam i ”rätt” bransch, med 
rätt aktiviteter. Ett exempel är företag verksamma inom 
vattenkraft. Vattenkraft i sig bidrar till målen, då den kan 
ersätta fossila bränslen, men taxonomin tar hänsyn till 
hela livscykeln, vilket även inkluderar framställningen av 
vattenkraftverken. Det finns ett tröskelvärde för hur mycket 
koldioxid som totalt får genereras under såväl framställ-
ningen av kraftverket som elproduktionen från kraftverket. 
Detta tröskelvärde måste understigas för att verksamheten 
ska betecknas som ”grön”.   

Taxonomiförordningens 6 mål

Begränsning av klimatförändringarna 

Anpassning till klimatförändringarna 

Hållbar användning och skydd av vatten 

och marina resurser

Omställning till en cirkulär ekonomi 

Att förebygga och begränsa föroreningar 

Skydd och återställande av biologisk 

mångfald och ekosystem

1
2
3

4
5
6
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Det gradvisa införandet, och det inledande fokuset på kol-
dioxidmålet i Parisavtalet innebär också att långt ifrån alla 
bolag och ekonomiska aktiviteter omfattas av taxonomin 
i första steget. För en del aktiviteter som omfattas saknas 
det än så länge dessutom tröskelvärden. 

Sammantaget innebär det att det endast är en begränsad 
del av de globala börsbolagen som omfattas. Enligt våra 
beräkningar omfattas ungefär 20 procent av de globala 
börsbolagens intäkter av taxonomins första steg. Av dessa 
bedöms 2-5 procent vara helt i linje med taxonomin, det vill 
säga intäkter som härrör från gröna aktiviteter och klarar de 
tröskelvärden EU har satt.

Det kan tyckas vara en oroväckande låg siffra om vi inom EU 
ska uppnå våra åtaganden, men det finns flera förklaringar 
bakom. Tillgång till väsentlig data och relevanta aktiviteter 
som ännu inte inkluderas, är två av dem. Men den viktigaste 
förklaringen är att taxonomins inte är ett allmänt klassifice-
ringssystem för företagens hållbarhetsarbeten. Syftet är ju 
att identifiera just de verksamheter som kan bidra till vissa, 
av EU definierade hållbarhetsmål, vilket innebär att många 
börsbolag idag inte berörs.

Taxonomins betydelse för placerare

För placerare innebär EU-taxonomin inte bara en möjlighet 
att bedöma graden av hållbarhet i en enskild aktieinveste-
ring, utan man kan även aggregera upp delarna och därmed 
få ett teoretiskt resultat för hur miljömässigt hållbar hela 
portföljen är enligt EU:s regelverk. Inledningsvis kommer 
som sagt de flesta portföljer att innehålla en låg andel 
verksamheter som anses hållbara enligt den nya taxonomin, 
men det kommer att öka när arbetet breddas framöver.

Förutom att taxonomin inledningsvis är begränsad till två 
mål, finns också andra effekter att beakta. Bolag som är 
”hållbarhetsfavoriter” idag, kan eventuellt komma att klassi-
ficeras annorlunda i den nya taxonomin. 

Taxonomin träder i kraft 1 januari 2022 och kommer att 
bli en grundpelare för kommande åtgärderna inom hållbar 
finansiering. Även framtida standarder ska använda taxono-
min som utgångspunkt. 

Disclosure-förordningen  

Den så kallade "Disclosure-förordningen" är ett annat av 
EU:s nya regelverk med hållbarhetstema, och bland de 
första regelkrav som många finansiella företag behöver 
ta hänsyn till. Till skillnad från taxonomin, som beskriver 
graden av hållbarhet i ekonomiska aktiviteter hos företag, 
handlar Disclosure-förordningen om hur finansiella aktörer 
agerar. 

TEMA: NY EU-TAXONOMI

Syftet med Disclosure-förordningen, som träder i kraft 
redan nu i mars, är att öka transparensen kring hållbarhets-
arbetet i finansiella produkter och inom investeringsrådgiv-
ning. 

Finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare ska lämna 
upplysningar till investerare om hur de tar hänsyn till håll-
barhetsrelaterade aspekter i sina processer och produkter. 
Det gäller bland annat hållbarhetsrisker, men också hållbar-
hetsmöjligheter till exempel om produkten främjar miljöre-
laterad och/eller social utveckling. Det innebär i praktiken 
att förordningen kommer att resultera i en ny gruppering 
av finansiella produkter som fonder eller diskretionära 
portföljer. Till skillnad från EU-taxonomin tar Disclosure-för-
ordningen även hänsyn till de sociala aspekterna (S:et i ESG 
– "Environmental, Social, and Governance").

Fonder kommer exempelvis att kategoriseras i tre grupper 
som kallas Artikel 7, 8 och 9. Artikel 7 omfattar fonder som 
inte tar någon särskild hänsyn till hållbarhetsfrågor, i artikel 
8 beaktas hållbarhetsfrågor i fondförvaltningen, medan det 
för artikel 9 krävs att fondens investeringar har hållbarhet 
som främsta syfte. Vår bedömning är att de flesta fonder 
på den svenska marknaden hamnar under artikel 8, men att 
många fondbolag strävar efter att uppnå artikel 9, åtmins-
tone för vissa produkter.   

Disclosure-förordningen träder i kraft den 10 mars 2021. 

Några slutsatser

De nya regelverken ska inte ses som svaret på hållbarhets-
frågorna på finansmarknaderna, men utgör viktiga steg 
på vägen. Hållbara investeringar har länge diskuterats och 
hållbarhetsanalys har blivit en allt mer central del i kapital-
förvaltningen. Arbetet har utvecklats över tid, men definitio-
nerna på vad som är hållbart är fortfarande abstrakta och 
lämnar stort utrymme för olika tolkningar. Taxonomins scre-
eningkriterier är däremot oftast exakta och kvantifierbara, 
där bolag inte längre kommer kunna hävda att intäkterna är 
”gröna” i sin hållbarhetsrapport (om de inte är det). 

På den svenska och nordiska marknaden ligger många 
företag generellt sett i framkant vad gäller hållbarhetsar-
bete. Många av de bolag som redan har kommit en bit på 
vägen med omställningen av sina ekonomiska aktiviteter 
kommer att synliggöras på ett bättre sätt genom taxonomin, 
även om kritik kan riktas mot att taxonomin faktiskt missar 
eller gör en bedömning som kan ifrågasättas, avseende 
vissa typer av hållbarhetsarbete. Dessa företag har över tid 
rimligen en bättre förutsättning till kapitalanskaffning på de 
finansiella marknaderna. 
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TEMA: NY EU-TAXONOMI

Trots att det är en liten andel av de börsnoterade bolagen 
som initialt berörs av regelverket är riktningen i sig tydlig. 
Både finansiella aktörer och bolag behöver anpassa sina 
processer. Högre krav kommer att ställas på alla bolags håll-
barhetsarbete, redovisning och transparens. Inledningsvis 
finns en hel del frågetecken att räta ut kring implementering 
av taxonomin, och en del arbete återstår, bland annat med 
att fastställa tröskelvärden. 

Det råder ingen tvekan kring att Disclosure-förordningen 
kommer att bidra till att synliggöra både hållbara ambitioner 
och risker hos fondbolag och kapitalförvaltare. Förutom att 
underlätta för hållbarhetsmedvetna investerare innebär det 
med stor sannolikhet också att branschens hållbarhetsam-
bitioner förstärks, till nytta för hållbarhetsarbetet för alla.  

Åtgärderna från politiker och lagstiftare i EU, som beskrivits 
ovan, kan också kompletteras med att bland annat Kina i sin 
nya femårsplan pekar på vikten av en mer hållbar utveck-
ling. Även den nytillträdda amerikanska presidenten Joe 
Biden, som redan tagit initiativet till att låta USA återinträda 
i Parisavtalet, förväntas sjösätta det mest omfattande kli-
matprogrammet i USA:s historia, något som också kommer 
att påverka hållbarhetsarbetet globalt.  

Vi har redan märkt en tydlig omsvängning från de noterade 
bolagen, inte minst i Sverige. Här bidrar, återigen, den nya 
EU-taxonomin med både tydlighet och utvecklingstryck.  

Det som sker märks nu också allt tydligare bland placerare 
världen över. Kapitalflöden styrs alltmer till placeringar som 
betecknas som hållbara. Som grafen nedan visar innebar 
fjolåret inflöden till de fonder som beskrivs som hållbara 
(ESG) medan övriga hade utflöden. Under förra året leve-
rerade hållbara fonder i de flesta fall bättre avkastning än 
alternativen. Givet de starka ambitionerna på området, inte 
minst de kraftfulla initiativen inom EU som har beskrivits 
här, räknar vi med att den trenden håller i sig och det pågår 
en mycket omfattande konvertering av befintliga fonder till 
hållbara sådana.   

Ökande intresse för ESG-fonder

Globalt under 2020 har aktiefonder som av Morningstar klassificerats 
som fonder som tar hänsyn till ESG-faktorer ("Environmental, Social, and 
Governance") ökat sitt nettoflöde (mer insättningar än uttag), medan 
fonder som inte tar hänsyn till ESG har drabbats av negativa nettoflöden. 
Globalt är i detta fall aktiefonder inom alla geografier där Morningstar 
har datatäckning.

Källa: Morningstar, dec 2020
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Utdrag ur konjunkturrapporten Nordic Outlook.  
Du hittar hela rapporten på seb.se/nordicoutlook. 

Återhämtningen fördröjs av nya nedstängningar i spåren av 
vinterns stora smittspridning. BNP-fallet i början på 2021 blir 
dock mildare än våren 2020. I mitten av 2021 tar tillväxten fart 
när vaccineringen breddas. Exceptionell stimulanspolitik skapar 
frågetecken kring inflation, offentlig skuldbörda och växande 
klyftor. Vårt huvudscenario är ändå att nya stimulanser ger stöd 
för en balanserad uppgång, i en miljö med fortsatt låga räntor 
och en normalisering av företagens vinster.

Den ekonomiska och finansiella utvecklingen fortsätter att 
präglas av pandemins olika faser. Inkommande data från av-
slutningen på 2020 har i huvudsak överraskat positivt, trots 
att den andra vågen av nedstängningar påbörjades redan i 
början på november. Därefter har smittspridningen eskalerat 
ytterligare och lett till utvidgade restriktioner. Att vaccinatio-
nen nu kommit igång i många länder bidrar ändå till att hålla 
uppe framtidstron såväl i sentimentsundersökningar som på 
finansiella marknader. Men även om vaccinet gör att man kan 
se ljuset i tunneln, kommer de närmaste månadernas eko-
nomiska respons på nedstängningarna att bli viktig. Många 
branscher är hårt pressade och ytterligare ekonomisk-poli-
tiska stimulanser kommer att behövas för att dämpa antalet 
konkurser och uppsägningar i hårt ansatta branscher.  

Exceptionell stimulanspolitik skymmer sikten

En huvuduppgift i Nordic Outlook är att analysera i vilket skick 
ekonomierna kommer att befinna sig i när restriktioner kan 
avvecklas mera varaktigt. Krisens policyrespons har varit så 
omfattande att det är ganska svårt att urskilja det underlig-
gande läget i olika frågor. I vilket skick befinner sig egentligen 
arbetsmarknaden i olika länder och hur stor skuldbörda har 
vi lagt på framtiden när krutröken skingrats? Den kanske 
viktigaste frågan är i vilken mån stimulanspolitiken kommer 
att förändra de senaste decenniernas solida låginflationsmil-
jö. De långsiktiga beteendeförändringarna i krisens spår är 
också intressanta. Det har varit populärt att dra långtgående 
slutsatser om att ”postcoronavärlden” kommer att te sig an-
norlunda. Vissa branscher kommer troligen att drabbas av en 
bestående nedgång men vi får säkert också kraftiga rekyler 
uppåt på många områden i spåren av en stark längtan till att 
komma tillbaka till ett normalt liv. 

Goda förutsättningar för varaktig återhämtning

Vårt huvudscenario innebär att en uthållig och balanserad 
återhämtning påbörjas under senvåren, när vaccineringen når 
bredare befolkningsgrupper samtidigt som smittspridningen 
också bromsas upp av varmare väder på norra halvklotet, 
samt högre grad av immunitet. Sedan blir återhämtningen 
förloppsmässigt starkast under andra halvåret 2021, men 
i Europa blir ändå BNP-tillväxten mätt som årsgenomsnitt 
högre 2022. 

Det mesta tyder på att expansionen de närmaste åren kan 
ske utan generella flaskhalsproblem på ekonomins utbuds-
sida. Visserligen finns det redan nu tecken på att företag har 
svårt att hitta rätt arbetskraft i vissa branscher i t ex USA, 
men detta är ganska smala fenomen och troligen i hög grad 
drivet av restriktioner som i sig hämmar arbetskraftens rörlig-
het. Den offentliga skuldsättningen ökar rejält i många länder, 
framför allt i USA. Så länge centralbankerna är beredda att 
bistå ser vi dock inga större risker för att stora åtstramningar 
ska bli aktuella de närmaste åren. När Joe Biden nu till slut 
har installerats i Vita huset sänks också den politiska riskniv-
ån, trots den djupgående polariseringen i det amerikanska 
samhället. 

Motståndskraft mot breda nedstängningar 

Den senaste tiden har alltmer omfattande smittspridning 
lett till utvidgningar och förlängningar av restriktioner och 
nedstängningar. Enligt vissa indikatorer är nedstängningarna i 
Europa lika omfattande som i våras. Det gäller t ex Oxford- 
universitets Government Stringency Index. Samtidigt finns det 
andra mått som "mobilitetsindex", som visar att samhällslivet 

Internationell översikt
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inte är lika lamslaget som i våras. Det finns uppenbarligen 
en större beredskap bland företag och hushåll att hantera 
situationen och därtill en politisk ambition att i högre grad ut-
forma restriktionerna så att arbetsplatser trots allt kan hållas 
öppna. Eftersom officiella data släpar efter är det fortfarande 
osäkert hur stora skadeverkningarna egentligen blir. 

Tydligare normalisering dröjer till försommaren

Att smittspridningen förvärrats den senaste tiden gör 
vaccin-frågan än mer avgörande. Huvudbudskapet som 
ansvariga myndigheter förmedlar är att bredare grupper ska 
kunna vaccineras före sommaren. Vårt grundantagande är 
att regeringar kommer att vara försiktiga med att öppna upp 
ekonomierna innan vaccinationen nått ut tillräckligt brett 
bland befolkningen. Det är ändå rimligt att anta att varmare 
väder på norra halvklotet och en högre grad av immunitet 
också bidrar till långsammare smittspridning under våren. I 
kombination med att utsatta grupper då också vaccinerats 
finns utrymme för vissa lättnader kanske redan i slutet av 
första kvartalet eller till påsk. 

Det bör bidra till en viss återhämtning under andra kvartalet, 
men det är först framåt sommaren som en tydligare normali-
sering väntas ske. Vår prognos utgår således från en uppgång 
i sommarturismen jämfört med 2020, vilket är särskilt viktigt 
för länderna i Sydeuropa.

Allt större skillnader mellan USA och Europa

Prognosförändringarna sedan Nordic Outlook-rapporten 
i november 2020 har styrts av flera faktorer. Trots utvid-

INTERNATIONELL ÖVERSIKT

Tydligt samband mellan tillväxt och mobilitet

Källa: SEB Nordic Outlook

BNP-prognoser, i %

Marknad 2019 2020 2021 2022

Världen 2,8 -3,7 5,0 4,3

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

Kina 6,0 2,3 8,0 5,6

Japan 0,7 -5,2 2,1 1,0

Tyskland 0,6 -5,2 2,0 4,0

Storbritan-
nien

1,4 -10,3 3,5 8,2

Sverige 1,3 -2,6 2,8 4,8

OECD 1,6 -5,0 3,7 3,7

Euroområdet 1,3 -6,6 3,1 4,9

Baltikum 3,7 -2,7 2,7 4,2

Emerging  
markets

3,8 -2,6 6,2 4,8

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

gade restriktioner blev avslutningen av 2020 starkare än 
väntat och BNP-fallet för helåret 2020 ser nu att stanna vid 
3,7 procent, jämfört med tidigare förväntade -4,4 procent. 
Bilden för 2021 skiljer sig åt mer. Trots stor smittspridning är 
restriktionerna i USA betydligt mildare än i Västeuropa och 
därtill har vi nu lagt in än större finanspolitiska stimulansern, 
då bilden av en demokratisk majoritet i hela den amerikanska 
kongressen klarnat. Det gör att BNP-prognosen för USA 2021 
är uppgraderad med nästan en procentenhet. I Västeuropa är 
det ofrånkomligt att nedstängningarna i början på året lett till 
markanta nedjusteringar av prognoserna för helåret 2021.

Ökande skillnader mellan olika ekonomier

Den senaste tidens utveckling förstärker en trend som 
påbörjades redan i somras. Till en början trodde de flesta 
prognosmakare att pandemikrisen skulle slå ganska lika mot 
olika ekonomier, men därefter har prognoserna för USA trend-
mässigt justerats upp, medan nedrevideringarna fortsatt för 
euroområdet och framför allt Storbritannien. 

Vår prognos i senaste Nordic Outlook tyder på att konsen-
susprognosen för Västeuropa fortfarande är för optimistisk. 
Prognoserna för Sverige följde länge det amerikanska mön-
stret, men den senaste tiden ser vi en divergens också här. 
Även om orsakerna skiljer sig åt finns likheter med utveck-
lingen under finanskrisen. Till en början fanns förhoppningar 
om att Västeuropa skulle klara sig bättre, eftersom underlig-
gande obalanser inte var lika allvarliga, men till slut visade sig 
att USA kom snabbare och lindrigare undan bland annat med 
hjälp av en mer resolut policyrespons.   



30Investment Outlook: Februari 2021

INTERNATIONELL ÖVERSIKT

Skulduppgången planar ut

Källa: SEB Nordic Outlook

Snabb tillväxt i Europa 2022

Den allt större skillnaden i utblick mellan USA och Västeuropa 
får konsekvenser både för finansiella marknader och prog-
noserna framåt. Skillnaden mellan den senaste noteringen 
och förväntningarna i början på 2020 innan pandemin slog till 
kan ses som ett grovt mått på hur stort BNP-gapet är 2021 
i helårstermer. För USA är nivån 3 procentenheter lägre än i 
början på 2020, medan motsvarande fall för Storbritannien 
är nästan 10 procentenheter. Även om landets utträde ur EU 
väntas ge permanenta skadeverkningar finns ändå en stor 
återhämtningspotential i hela Västeuropa, vilket återspeglas 
i uppjusteringar av helårsprognoserna för 2022. Även för 
Norden kommer uppgången senare, vilket är speciellt tydligt i 
Sverige där BNP väntas öka med hela 4,8 procent 2022 efter 
en modest uppgång på 2,8 procent 2021. 

Andra vågen ger förändrad riskbild        

Den ökande smittspridningen i kombination med att vac-
cination av bredare befolkningsgrupper kommer närmare 
förändrar riskbilden på olika sätt. På kort sikt ser vi större 
risker på nedsidan, eftersom det är möjligt att vi underskattar 
de negativa effekterna av rådande omfattande restriktioner 
samt virusets möjligheter att mutera sig. Det är också möjligt 
att förhoppningarna om en normalisering av samhällslivet i 
vaccineringens spår är för högt ställda. Om vi får en utdragen 
period av nedstängningar kan spridningseffekterna i form av 
konkurser och finansiell stress bli större än förra våren, efter-
som många företag – och människor – varit under hård press 
under en avsevärd tid. I en sådan situation blir det svårt att 
upprepa den starka rekyl uppåt som vi såg när ekonomierna 
öppnades upp under förra sommaren. 

Ketchupeffekt kan ge stark konsumtion

På riktigt kort sikt ser vi begränsad uppsida gentemot huvud-
prognosen, eftersom en snabb avveckling av restriktionerna 
förefaller mycket osannolik. Men en bit in i 2021 finns större 
potential för en bättre utveckling än i vår huvudprognos. Det 
är möjligt att vi underskattar kraften i den ekonomisk-politis-
ka stimulansdosen när den får bättre förutsättningar att 
verka, bland annat genom att hushållen och företagen öppnar 
plånboken och använder besparingar från 2020. Till skillnad 
från finanskrisen finns nu heller inte några större behov av att 
reparera balansräkningen för hushållen generellt, vilket också 
talar för historiskt sett snabb återhämtning. 

Olika tillväxtscenarier för OECD-området

BNP-tillväxt, procent 2020 2021 2022

Huvudscenario -4,9 3,9 3,5

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

Positivt scenario -4,9 5,7 6,1
Källa: SEB 

Vårt positiva scenario innebär att vi en bit in i 2022 har en 
BNP-nivå som inte bara är högre än före krisen, utan också 
ligger över den underliggande trenden. Vår bedömning är att 
sannolikheten för det positiva och negativa scenariot är un-
gefär lika stora, runt 20 procent, dvs 60 procents sannolikhet 
för vårt huvudscenario.

En snabb återhämtning är inte problemfri 

Ur ett bredare samhällsperspektiv vore det förstås bra med 
en kraftfull återhämtning, där den arbetskraft som kommit 
i kläm under pandemin snabbt kan mobiliseras. Det skulle 
också minska belastningen på de offentliga finanserna och 
mildra framtida sårbarhet. Men samtidigt skulle ett sådant 
scenario också resa frågor om hur stabil låginflationsmiljön 
verkligen är och om centralbankerna snabbare behöver ta 
ställning till lämpliga exit-strategier. Det är inte orimligt att 
tänka sig att även en snabb återhämtning på marginalen är 
negativt för börsutvecklingen, åtminstone om man antar 
att det leder till inflation. Det kan utgöra en påminnelse om 
att huvudscenariots balanserade återhämtning kommer att 
utmanas från olika håll framöver.    

Krisåtgärder gör finanspolitiken svår att mäta

De stora BNP-fallen 2020 möttes av en mycket expansiv 
ekonomisk politik. När centralbankernas verktyg inte räckte 
till ryckte finanspolitiken ut (länders budgetar och extra 
stimulanspaket) och tog huvudansvaret. Att kompensera för 
den ekonomiska inbromsningen med bl a korttidsarbete och 
omsättningsstöd till företag, samtidigt som kostnaderna för 
sjukvård och vaccinationer skjutit i höjden innebär stora på-
frestningar på de offentliga finanserna. Underskotten 2020 
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Olika reaktion för arbetsutbudet

Källa: SEB Nordic Outlook

såg länge ut att hamna på rekordhöga nivåer när man sum-
merade alla de program som presenterades. Men när man nu 
får in faktiska data ser försvagningen inte lika dramatisk ut. 

För Sveriges del är det extra tydligt och budgetunderskottet 
för 2020 ser ut att stanna på 3,5 procent av BNP, vilket kan 
jämföras med tvåsiffriga underskott när den svenska finan-
skrisen kulminerade 1992. Det är möjligt att detta mönster 
också visar sig i andra länder när vi får en mer fullständig bild. 

Nya Bidenstimulanser lyfter USA:s statsskuld

Skillnaderna i manöverutrymme mellan olika länder är relativt 
stora. För Tyskland och de nordiska länderna innebär relativt 
låga statsskuldsnivåer stora frihetsgrader framöver. Dollarns 
starka ställning som global reservvaluta ger också utrymme 
för fortsatta stimulanser i USA. När Bidenadministrationen 
tillträtt i en miljö där demokraterna har majoritet både i senat 
och representanthuset räknar vi med ytterligare reformpaket 
i år som totalt sett motsvarar de som genomfördes 2020. Det 
gör att den finanspolitiska impulsen väntas bli neutral 2021.

 I euroområdet och Sverige, som inte gasade på lika myck-
et 2020 blir politiken svagt expansiv även 2021, även om 
stimulanserna sett över båda åren är mindre än de i USA. De 
stora budgetunderskotten i USA jämfört med Europa gör att 
uppgången i offentlig skuld blir betydligt snabbare. 

Motståndskraftig arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden fortsätter att visa motståndskraft, i alla fall 
mätt med traditionella arbetslöshetsmått i arbetskrafts- 
undersökningar. I länder med mycket stora BNP-fall som t ex 
Storbritannien har vi knappast sett någon uppgång alls. Men 
alla de åtgärder och stödprogram som vidtagits gör att det 
är svårt att tolka traditionella mått. Under hela krisen har 
skillnaden mellan USA och Europa varit påfallande stor. Det 
beror delvis på olika trygghetssystem, men skillnaden har 
förstärkts av stödprogrammens rent tekniska utformning. 
Den amerikanska krispolitiken har varit inställd på att ersätta 
inkomster, snarare än att underlätta för företagen att behålla 
arbetskraften och därmed upprätthålla en hög sysselsättning. 
I USA föll sysselsättningen med 13 procent fram till mitten av 
2020, men de som var kvar i arbete jobbade ungefär lika my-
cket som tidigare. Arbetslösheten steg väldigt snabbt under 
våren 2020, och har sedan dess fallit tillbaka relativt mycket. 

Balansgång när stödprogrammen avvecklas

Framöver har vi en lite ljusare bild av arbetsmarknadsut-
vecklingen än tidigare. Det är troligt att vi får en viss uppgång 
i arbetslösheten i Europa när permitteringsprogrammen 
avvecklas, men den stannar troligen vid någon procenten-
het. I Sverige har t ex antalet personer i programmen redan 
minskat med 80 procent, utan att vi sett någon större effekt 
på arbetslösheten i samband med avvecklingen. Den relativt 
snabba återhämtningen bidrar till att graden av perma-
nent utslagning av arbetskraft blir ganska liten. Permitter-
ingsstöden ser alltså ut att ha varit framgångsrika i att stötta 
företag och anställda. 

Det finns dock alltid en risk att åtgärder som syftar till att 
överbrygga en tillfällig nedgång i efterfrågan låser in arbets- 
kraften i gamla branscher. I den mån pandemin leder till 
varaktiga förändringar i efterfrågemönster kan programmen 
bromsa strukturomvandlingen. Det blir därför en viktig bal-
ansgång att dra tillbaka stödåtgärderna i lagom takt.  

Stabil inflationsmiljö står emot utmaningar 

Hur inflationen reagerar i rådande experimentmiljö med stora 
ekonomisk-politiska stimulanser är avgörande för hela prog-
nosbilden. Även om man kan peka på risker både på upp- och 
nedsidan är vår slutsats att det mesta talar för att de senaste 
decenniernas låginflationsmiljö kommer att bestå. Oron för 
att störningar i globala leveranskedjor eller kraftigt ökad 
efterfrågan på specifika områden ska resultera i stigande 
inflation har inte realiserats. Även om man har kunnat notera 
prisökningar på specifika områden har det varit långtifrån 
tillräckligt för att kompensera för en allmän press nedåt, på 
såväl löner som priser i spåren av lågt resursutnyttjande.   
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Inga monetära genvägar till inflation

Konsumentprisinflationen (KPI) är nu visserligen på väg upp, 
bland annat driven av oljeprisets återhämtning. Under våren 
kommer den impulsen att förstärkas av baseffekter. Skillnad-
erna mellan USA och euroområdet tydliggörs också på infla-
tionssidan, inte minst när det gäller förväntansbilden. I USA 
stiger även kärninflationen (KPI exklusive energi och livs-
medel) påtagligt efter tidigare svacka.  Efter en topp under 
våren väntas den stabiliseras strax över 2 procent från och 
med hösten 2021. Den amerikanska centralbanken Federal 
Reserves favoritinflationsmått, kärn-PCE, väntas dock ligga 
kvar något under 2 procent. 

Vi står fast vid synen att det i situationer med bibehållen 
trovärdighet för inflationsmålen inte finns några genvägar till 
inflation. Därför krävs det att den monetära expansionen ver-
kligen ger stigande efterfrågan och stramare arbetsmarknad, 
som till slut också leder till en uppväxling av löneökning-
stakten innan inflationen mer varaktigt kan stiga. I Europa 
känns en sådan utveckling avlägsen. Löneökningarna har 
generellt växlat ned och med bestående hög arbetslöshet är 
det sannolikt att ökningstakten ligger kvar på nivåer som gör 
det svårt för centralbankerna att nå inflationsmålet. I Sverige 
har t ex nya löneavtal slutits på nivåer runt 2,2 procent. 
Lönemåtten just nu är svårtolkade. Vår bedömning är dock att 
någon lönedriven uppgång i inflationen inte är sannolik under 
prognosperioden. 

Olika utmaningar för centralbanker  

Måttliga inflationsutsikter ger centralbankerna möjligheter 
att stötta ekonomierna också under den andra pandemi-vå-

gen. Manöverutrymmet är dock begränsat och det finns en 
fortsatt tvekan hos många centralbanker att sänka räntan 
under noll. Finanspolitiken måste därför fortsätta att bära 
huvudansvaret, men centralbankerna är redo att se till att 
räntorna på statsskulderna förblir låga. Detta kan säkerstäl-
las genom att utlova låga styrräntor även om vissa inflation-
simpulser skulle komma och därtill utöka obligationsköpen för 
att motverka eventuellt stigande långräntor.  

Gradvis återhämtning i EM-ekonomierna

Tillväxtmarknadsekonomierna ("Emerging Markets" eller EM) 
har börjat återhämta sig efter tidigare kraftiga BNP-nedgång-
ar under 2020. Skillnader mellan länder är dock stora. Bland 
de hårdast drabbade ekonomierna finns Indien, Mexiko, 
Argentina, Filippinerna, Sydafrika och Peru, där BNP ser ut att 
ha minskat med 8 till 14 procent 2020. 

Kina står istället ut på den positiva sidan med positiv tillväxt 
på 2,3 procent. Även Turkiet ser ut att ha undvikit ett BNP-fall 
tack vare en explosionsartad ökning av bankernas utlåning. 
Priset har dock varit en markant försvagning av valutan 
och dubbelsiffrig inflation, vilka tvingade centralbanken till 
åtstramningar. Taiwan och enstaka länder i Afrika som t ex 
Kenya ser också ut att ha undvikit BNP-fall förra året. Sydko-
rea, Indonesien, Polen, och Rysslands ekonomier har klarat sig 
relativt väl med fall på mindre än 4,0 procent. 

Tre faktorer förklarar majoriteten av skillnaderna: 
1. omfattningen av spridningen av covid-19
2. sammansättningen av exporten och graden av beroende 

av export och utländsk turism
3. omfattningen av finanspolitiska stimulansåtgärder. 

Obligationsutbud vs centralbanksköp

Källa: SEB/Macrobond

Energipriser lyfter inflationen

Källa: SEB Nordic Outlook
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Stor potential för Indien

Sammantaget väntar vi oss att BNP-tillväxten i tillväxt-
marknader accelererar under andra halvåret 2021, för att 
sedan närma sig trendnivån under senare delen av 2022. 

Prognosen är oförändrad för 2021 men däremot upprevid-
erad med 0,5 procentenhet för 2022. Det beror främst på 
en betydande uppjustering för Indien. Medan Kinas tillväxt 
sammantaget för 2020 och 2021 inte tappat speciellt 
mycket gentemot den underliggande trenden är situationen 
helt annorlunda för Indien. BNP-nivån där ligger 2021 bara 
marginellt över nivån för 2019. Med en underliggande trend 
på runt 8 procent per år finns en mycket stor återhämtnings- 
potential och vår prognos på drygt 7 procents tillväxt är 
därför fortfarande relativt försiktig.  

Råvarupriser fortsätter uppåt

Metallpriserna sjönk i början på 2020 när det stod klart att 
den kinesiska ekonomin, som står för ungefär hälften av den 
globala efterfrågan, skulle påverkas av pandemin. Men Kinas 
snabba återhämtning gjorde också att priserna återhämtade 
sig relativt tidigt. 

Priset på järnmalm har lett uppgången, men ökningarna har 
varit betydande också för koppar och nickel. Basmetallpriser-
na väntas stiga 5 procent 2021 när den globala återhämtnin-
gen breddas geografiskt. Att det främst är tjänstesektorn som 
tar tillbaka förlorad mark begränsar dock efterfrågeimpulsen 
på råvaror. Därtill kommer att Kinas stimulansåtgärder inte är 
av samma omfattning som efter finanskrisen eller efter Kinas 
inbromsning 2015. Också jordbruks- och livsmedelspriserna 
väntas stiga måttligt under 2021. 

Oljepriser stabiliseras på högre nivåer

Den senaste tidens oljeprisuppgångar har bidragit till att vi 
justerat upp prognosen för årsgenomsnittet för 2021 från 
55 till 59 dollar per fat (Brent); en rejäl uppgång jämfört 
med de 43 dollar som noterades för 2020. Både efterfrågan 
och produktionen väntas öka under prognosperioden, men 
Saudiarabiens aptit på högre priser kan leda till produktions-
begränsningar som ger tillfälliga toppar under 2021. Gradvis 
ökat utbud från bl a Libyen och Iran kommer dock att pressa 
priserna. Med Biden som ny president återgår USA till kärnen-
ergiavtalet JCPOA, vilket ger Iran möjlighet att öka oljeexpor-
ten under 2022. Därtill väntas även USA:s oljeproduktion öka 
gradvis i en miljö där en högre prisnivå etableras. Samman-
taget innebär detta att vi tror att priset stabiliseras runt 60 
dollar per fat under 2022, vilket som årsgenomsnitt innebär 
en nedjustering från tidigare prognos på 65 dollar per fat.

Oljeprisuppgångar har gett högre oljeprisprognoser

Den senaste tidens oljeprisuppgångar (ovan visar det dagliga spotpriset 
för Brentolja) har bidragit till att vi justerat upp prognosen för årsgen-
omsnittet för 2021 från 55 till 59 dollar per fat (Brent); en rejäl uppgång 
jämfört med de 43 dollar som noterades för 2020.

Källa: Macrobond

Utvecklingen i BRIC-länderna

BNP-tillväxt, procent 2019 2020 2021 2022

Brasilien 1,1 -5,0 3,0 2,5

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

Indien 4,9 -7,5 9,1 7,2

Kina 6,1 2,3 8,0 5,6

EM-ekonomier, totalt 3,8 -2,6 6,2 4,8
Källa: SEB 
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