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• Pandemin pressar tillväxten i närtid 

• 	 Stimulanser	och	vaccin	ger	ny	fartökning	under	2021

•  Rimlig börsvärdering - om vinstprognoserna håller

•  Gröna satsningar och digitalisering potentiella kursdrivare 

Inledning 
Tillfälligt avbrott i återhämtningen

Vi har snart lagt ett mycket besvärligt år bakom oss, 
som innehållit en rad historiska skeenden med tragiska 
förtecken. Situationen är nu mer stabil, trots att vi har 
drabbats av ett nytt bakslag med ökad smittspridning 
av	covid-19.	Uppmuntrande	indikationer	om	stundande	
vaccin och ett utfall i det amerikanska valet som landade 
väl bland investerare bidrar till att vi känner mer tillförsikt 
och	kan	höja	blicken	mot	2021	och	2022.	Successivt	
kommer	samhället	att	öppnas	upp	under	2021,	och	
åtminstone delvis återgå till de mönster och beteenden 
som gällde före krisen. Reagerar vi som vi brukar, bör det 
även finnas ett uppdämt behov av det vi alla tvingats 
avstå från under pandemin. 

Återgången till ett mer normalt fungerande samhälle 
och en robustare ekonomisk situation stöttas fortsatt av 
centralbanker, som ser till att det finns gott om likviditet 
i systemet de kommande åren och säkerställer att räntor 
inte skjuter i höjden. Parallellt med detta kommer vi att få 
se nya finanspolitiska insatser av sällan skådat slag, som i 
takt med att återhämtningen förstärks, byter skepnad från 
akutinsatser till framåtblickande initiativ, exempelvis inom 
den gröna omställningen i världen. 

Denna tydliga förbättring har kapitalmarknaden redan 
diskonterat och vårens  stora börsfall har återtagits. 
Priset på finansiella tillgångar har stigit betydligt och är nu 
tämligen höga ur ett historiskt perspektiv. Detta balanseras 
dock av en ljus prognos för de kommande åren för både 
BNP-tillväxten och vinsterna. Räntenivåerna är också 
extremt låga och förväntas så förbli under låg tid framöver, 
vilket ger få avkastningsalternativ. Det senare påverkar 
relativpriser och skapar tolerans för en högre värdering. 

I portföljerna är vi fortsatt positionerade för stigande 
börser och företagsobligationsmarknader. Den historiskt 
höga prissättningen dämpar dock omfattningen i vår 
övervikt mot risktillgångar.

Våra avsnitt om nordiska och globala aktier beskriver 
bland annat vår förväntan om vilka typer av bolag som 
ska driva börserna framöver. Här finns potential till 
förändring mot vad som gällt de senaste åren. Ett av våra 
teman belyser dessutom potentialen för företag med hög 
utdelningsnivå, ett segment som haft det motigt på börsen 
under flera år trots att hög utdelning intuitivt borde vara 
attraktivt när räntenivåerna är låga. 

Presidentkandidat Biden gick in valrörelsen med 
en mycket omfattande plan för investeringar för en 
hållbar framtid. Det återstår att se hur mycket av 
det som kan genomföras. Oaktat detta så fortsätter 
den globala omställningen och initiativen tilltar. I den 
nordiska aktietexten görs en genomlysning av behov och 
möjligheter inom miljöteknikområdet.

Vårt andra tema beskriver ett utvecklingssteg som vi 
kallar	Industri	4.0,	vilket	handlar	om	vilka	moderna	
metoder det finns idag för att driva ett industriföretag 
så effektivt och flexibelt som möjligt och vilka svenska 
företag som ligger i framkant.

Med hopp om intressant läsning,

Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
Investment Strategy
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Nordiska aktier

• Förbättrad stabilitet och förutsägbarhet är positivt för 
börs och konjunktur

• Coronavaccin	tänder	hopp,	andra	vågen	covid-19	bromsar	
upp, men stoppar inte återhämtningen

• Betydligt bättre vinstutveckling än befarat i år
• Revansch för utdelningar 2021?
• Fortsatt fördel miljöteknikaktier, men sannolikt ingen grön 

giv	i	USA

Förväntad avkastning kommande 12 mån (i SEK)

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

Tillväxtmarknader (lokal valuta) 8,9 % 17,3 %

Svenska aktier 8,9 % 18,1 %

Räntebärande placeringar Avkastning Risk*

Statsobligationer -0,3	% 1,4 %

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

1,7 % 7,0 %

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

2,7 % 11,1 %

Tillväxtmarknadsobligationer  
(Emerging Market Debt)  
i lokal valuta

6,5 % 10,4 %

Alternativa investeringar Avkastning Risk*

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

Källa: SEB, prognoser i november 2020

Räntebärande placeringar

• Långa statsobligationsräntor förväntas stiga försiktigt 
från historiskt låga nivåer

• ECB spås förlänga sitt stödprogram till slutet av 2021, 
trots kraftig finanspolitisk stimulans

• Motståndet mot negativa räntor i kombination med pen-
ningpolitisk stimulans talar för  bibehållna korträntor

• Jakten på avkastning ökar efterfrågan på företagsobliga-
tioner, även centralbanker är köpare

Alternativa investeringar

• Mindre extrema volatilitetsnivåer har bidragit till hedge-
fondernas avkastningsmöjligheter

• Strategin Equity Long/Short har fått stöd i aktiemarkna-
dens stabila uppgång under andra halvåret

• Budskapet i centralbankspolitiken har inneburit ett tydli-
gare investeringslandskap för makrofonder

• Det historiskt låga ränteläget fortsätter vara en negativ 
faktor för flertalet hedgefonder

2020 blir ett år med omkring 4,5 procents negativ global 
BNP-tillväxt	och	ett	vinstfall	på	i	storleksordningen	15-20	
procent. Samtidigt har kapitalmarknaden återhämtat vårens  
fall, vilket gör att värderingen på finansiella tillgångar har 
ökat. En snabb omställning i företagssektorn, stora stödin-
satser från centralbanker och regeringar är en bra miljö för 
en fortsatt normalisering i ekonomin. Vi räknar med att det 
resulterar i en återhämtning av tillväxten de kommande två 
åren på i storleksordningen 5 respektive 4 procent, samt öka-
de vinster i företagssektorn på cirka 25 respektive 15 procent 
för 2021 och 2022. I kombination med fortsatt rekordlåga 
räntor borgar detta för fortsatt goda förutsättningar för aktier 
och företagsobligationer. 

Risker finns det som vanligt gott om, och i dagens situation är 
kapitalmarknaden bland annat känslig för tillväxtbesvikelser, 
tydligt stigande räntor och om stödmekanismer från regeringar 

Globala aktier

• Kvartalsrapporterna visar överraskande stark  
vinstutveckling tack vare god kostnadskontroll

• Demokratisk	valseger	i	USA	och	delad	kongress	 
– relativt gynnsamt för börsutvecklingen

• Vaccinhopp ger fart åt konjunkturkänsliga bolag
• Relativt hög värdering kan motiveras av låga räntor och 

vinståterhämtning

Sammanfattning per tillgångsslag 

och centralbanker dras undan. Det är inget vi förväntar oss, 
men dessa beroenden finns inbyggda i det ekonomiska syste-
met och blir större i takt med att vår skuldsättning ökar och 
centralbankernas balansräkningar sväller. Detta balanseras av 
att låga räntor gör att räntekostnaderna för att underhålla skul-
derna ändå är mer normala ur ett historiskt perspektiv. Det i sig 
borgar för att centralbanker har ett mycket starkt incitament 
att fortsatt hålla räntorna på mycket låga nivåer.

Prissättningen på risktillgångar är idag mer utmanande, men vi 
bedömer att de positiva faktorerna dominerar och väljer därför 
att bibehålla vår övervikt mot aktier och företagsobligationer.
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Hösten har bjudit på mer volatila marknader med en svag 
underton. Det rådde en dämpad stämning under perioden inför 
det amerikanska valet, vilket dessutom sammanföll med en 
kraftig	ökning	av	covid-19-spridning	i	många	delar	av	världen.	
Vi valde dock att kvarstå med en övervikt mot risktillgångar 
som aktier. Därefter har vi sett ett valresultat som marknaden 
bedömde som rimligt bra och nyheter om framgångar i de 
omfattande	insatser	som	gjorts	för	att	få	fram	covid-19-vaccin	
snarast möjligt. Det är nu inte omöjligt att vi redan kring årsskif-
tet kan börja vaccinera riskgrupper. 

Reduktionen av ovannämnda risker fick marknaderna att 
lämna den tidigare konsolideringsfasen och åter träda in i en 
positiv trend. Därmed kunde en balanserad portfölj beståen-
de av aktier, obligationer och alternativa investeringar återta 
förlorad mark och återigen visa positiv avkastning sedan 
årsskiftet. Detta trots att en tydlig försvagning av den ameri-
kanska dollarn har urholkat avkastningen inom globala aktier, 
mätt i svenska kronor. Den under året svaga dollarutveck-
lingen mot den svenska kronan och andra större valutor är 
en effekt ett utgångsläge med högt värderad dollar. När den 
amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed) sänkte sin 
styrränta till nivåer mer i linje med den europeiska inleddes 
dollarförsvagningen.

Sänkta styrräntor och initierade nya och förstärkta tillgångsköp 
av världens centralbanker har definitivt hjälpt till att stötta 
kapitalmarknaden och reducera volatiliteten, samt säkrat upp 
likviditeten i det finansiella systemet. Parallellt med detta har 

regeringar infört kraftiga akuta stödåtgärder för att försöka mi-
nimera de permanenta effekterna som krisen riskerar att föra 
med sig. I nästa skede avser man styra om dessa åtgärder mot 
omställning och tillväxt. Beloppen och insatserna är mycket 
stora och hittills har verkningsgraden varit god. Detta ger stöd 
för ett fortsatt riskutnyttjande över neutralläget.

Vinstfall 2020 tas tillbaka 2021

2020 kommer att bli ett svagt år med kraftigt fallande tillväxt 
och vinster, men vi räknar med att detta neutraliseras via nästa 
års prognostiserade tillväxtökning globalt på cirka 5 procent 
och vinstökningar på i storleksordningen 25 procent. Världen 
förväntas då rent numeriskt vara tillbaka på i stort samma nivå-
er som rådde vid utgången av 2019. Dock kommer detaljerna 
skilja sig åt. Beteendemönster ändras, affärsmodeller utmanas 
och olika länders och regioners förutsättningar har förändrats. 
Trots detta är det rimligt att använda ord som normalisering 
när vi blickar ut över de kommande två åren, med undantag 
för staters skuldsättning, centralbankers balansräkningar och 
statsräntenivåerna. Där räknar vi med att det kommer att ta 
mycket längre tid innan dessa parametrar kommer att justeras 
mot normalläge. Stater kommer att fortsätta låna upp pengar 
för att finansiera den expansiva finanspolitiken, det innebär 
omfattande statsobligationsemissioner. Dessa kommer till stor 
del att köpas upp av centralbankerna världen över och därmed 
väntar vi inte oss mer än ett marginellt tryck uppåt på räntorna. 
Vi räknar alltså med att det förblir en utpräglad lågräntemiljö, 
trots en förväntan om kraftigt stigande tillväxt och vinster. Det 
är normalt sett en bra miljö för risktillgångar.

Förbättringspotentialen har redan uppmärksammats av 
investerare, vilket har drivit upp värdet på risktillgångar till 
höga, men inte orealistiska nivåer, eftersom de kommande 
två årens totala vinstuppgång estimeras till cirka 40 procent. 
Beaktar vi de extremlåga räntorna, vilket brukar benämnas 
relativprissättning, ser bilden ljusare och mindre riskfylld ut. 
Dock påverkar den starka börsuppgången vår riskvilja samt vår 
syn på framtida förväntad avkastning. Vi bedömer att det finns 
fortsatt potential, men vi är också medvetna om att den star-
kaste och initiala delen av börsuppgången är bakom om oss.

Fortsatt fördel för aktier

Aktieandelen	i	våra	portföljer	ökades	upp	i	mars	och	i	april	
ökade vi på riskutnyttjandet ytterligare genom att höja andelen 
företagsobligationer. Sedan dess har marknaden förstärkts och 
vi är fortsatt överviktade i dessa två tillgångsklasser och har en 
högre risk än i våra jämförelseindex. 

I våra olika varianter av ränteportföljer har vi en sammansätt-
ning med en övervikt mot företagsobligationer och då främst 
i segmentet med högre risk, high yield (HY), samt att vi har en 
kort duration (låg ränterisk). 

I de svenska aktieportföljerna är både cykliska bolag och 
värdebolag (value) väl representerade. Det har inte burit frukt 
i relativa termer under 2020. Den senaste tiden ser vi dock po-

Risknyttjande & allokering
Vi har fortsatt övervikt i aktier och företagsobligationer

Svenska börsen drar ifrån globala, mätt i SEK

Återigen slår betydande valutarörelser igenom i avkastningen då globala 
aktier dämpas av den starkare kronan. Grafen visar utvecklingen sedan 
årsskiftet mätt i svenska kronor: Index för svenska aktier (SBX Index), 
Världsindex för globala aktier ( MSCI World Net i SEK),  Index för Emer-
ging Markets aktier (MSCI EM Net i SEK) och utvecklingen för högriskobli-
gationer (Barclays Global High Yield Total return valutasäkrat till SEK).

Källa: Bloomberg



6Investment Outlook: November 2020

Valutaeffekten har blivit negativ under året

Grafen visar utvecklingen sedan årsskiftet för den svenska kronan 
relativt japanska yen, euro och den amerikanska dollarn. Fram till och 
med	bottenläget	för	covid-19-krisen	försvagades	den	svenska	kronan,	
vilket gav extra avkastningen i de globala aktieportföljerna, uttryckt i 
SEK. Därefter har kronan uppvisat en mycket stark återhämtning varvid 
avkastningseffekten under året bytt tecken. I ett längre perspektiv är 
detta en normalisering då vi har haft en lång period med en svag krona.

Källa: Bloomberg

sitiva tecken som vi bedömer kommer att sträcka sig in i 2021. 
Det beror på att vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten 
ökar, vinsterna stiger och räntorna slutar att falla, något som 
kan leda till att värderingsskillnaden i förhållande till tillväxtbo-
lag krymper. 

I den globala aktieportföljen, som har utvecklats mycket starkt, 
har vi sedan en ganska lång tid en tydlig vinkling mot tillväxt- 
och kvalitetsbolag. För att bredda exponeringen och ta ner 
övervikterna mot de senaste årens strukturella tillväxtvinnare 
har andelen lågt värderade småbolag ökats. De billiga småbo-
lagen har nu börjat hävda sig relativt övriga marknaden och vi 
räknar med att det fortsätter. Vidare har vi en tydlig övervikt 
mot	Asien/Kina	som	uppvisar	en	starkare	tillväxt	än	övriga	
världen. Slutligen kompletterar vi detta med en bred väldiversi-
fierad portfölj med alternativa investeringar. 

Sammantaget ger detta en totalportfölj som gynnas av ökande 
riskaptit samt positiva börser och kreditmarknader, men där vi 
är beredda att moderera den valda totala övervikten mot risk-
tillgångar om de stiger snabbt i pris eller för att hantera risker 
som kan uppstå om tillväxten och vinsterna utvecklas svagare 
än våra prognoser.
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När	coronapandemin	och	USA-valet	präglar	utvecklingen	och	
skapar en ökad osäkerhet kring framtida ekonomisk politik 
och tillväxt. I kölvattnet av pandemin blir bilden lätt förvirrad 
av motverkande krafter och ovanligt snabba förlopp. Åter-
hämtningen efter vårens unika nedstängning av världsekono-
min var till en början snabbare än de flesta prognosmakare, 
oss inkluderade, förväntade sig. Tillsammans med att vårens 
inbromsning blev lite mildare än befarat, skapade det utrym-
me för rejäla uppjusteringar av tillväxtprognoserna, främst i 
industriländerna. 

De senaste veckornas mycket oroande nyheter kring accele-
rerande virusspridning och efterföljande restriktioner medför 
dock en ny inbromsning i ekonomierna i väst. Hur stor och lång 
den blir beror framför allt på den osäkra utvecklingen av pan-
demin, men också på vilka och hur stora motåtgärder som sätts 
in från centralbanker och regeringar, samt hur snabbt ett vaccin 
kan tas fram. Vi räknar inte med lika stora ekonomiska effekter 
som i våras. Erfarenheter från våren och förhoppningar kring 
fortsatt goda nyheter kring vaccin talar för att nedstängningar-
na blir mer begränsade. Tillsammans med nya stimulanser talar 
det för en betydligt mildare svacka. 

Valutgång i marknadens smak

Dramatiken kring det amerikanska valet har inte undgått nå-
gon. Joe Biden har utropats till segrare i presidentvalet, men 
demokraterna får sannolikt inte full kontroll över kongressen, 
som många förutspådde. Troligen kvarstår republikaner-
nas majoritet i senaten, även om det inte avgörs förrän i ett 
omval i början av januari i delstaten Georgia. Trots en politisk 
turbulens som saknar motstycke är det inte självklart att de 
ekonomiska konsekvenserna behöver bli så dramatiska. Med 
en delad kongress är det rimligt att anta att den ekonomis-
ka politiken blir en sorts kompromiss mellan kandidaternas 
valutspel. Biden gick till val på mycket stora finanspolitiska 
stimulanser, både ett paket för att driva på återhämtningen 
och ett grönt omställningspaket, men också på relativt stora 
skattehöjningar och en hel del regleringar. 

Vi räknar med att ett stimulanspaket inte är långt borta, även 
republikanerna ser det behovet, men storleken tror vi blir 
runt	1	000	miljarder	USD,	vilket	är	hälften	av	vad	Biden	talat	
om. Det innebär i sig en mindre stimulans för tillväxten, men 
republikanerna lär stoppa det mesta av skattehöjningarna, som 
hade verkat i motsatt riktning. Ett annat politiskt område med 
stor betydelse för global tillväxt är handelspolitiken. Biden har 
aviserat att han kommer att fortsätta att driva en tuff linje mot 
Kina, men att han vill göra det i samarbete med sina allierade i 
exempelvis Europa. Vi räknar med en betydligt mer förutsägbar 
politik och mindre press på Europa, vilket bör vara positivt även 
ur ett finansmarknadsperspektiv. 

Vi	räknar	alltså	med	en	rimligt	tillväxtstödjande	politik	i	USA,	
men också att stöd kommer från andra håll. Mer finanspolitik 
kommer sannolikt. I Sverige har sådana beslut redan fattats 
och i såväl Frankrike som Tyskland aviserades nya stöd i sam-
band med nedstängningarna i oktober. Även penningpolitiken, 
centralbankernas område, fortsätter att vara stöttande. De 
extremlåga räntorna kommer att bestå i flera år, och cen-
tralbankerna signalerar tydligt att man kommer fortsätta att 
stimulera via obligationsköp och att man är beredd att göra 
mer om så är påkallat. 

Stora penningpolitiska stimulanser väcker frågor om ökade 
inflationsrisker. Här finns dock starka motverkande krafter, inte 
minst från ett lågt resursutnyttjande och en högre arbetslöshet 
efter vårens skarpa nedgång i ekonomin och uppgång i arbets-
lösheten. Inflationen kan komma att stiga, men från låga nivåer 
och inte så att det pressar centralbankerna att höja räntorna. 

Trots de stora förändringarna i våra prognoser för OECD-län-
dernas tillväxt ligger de globala prognoserna i stort kvar. Det 
beror på att tillväxtekonomierna uppvisar en motsatt bild. 
Här blir pandemins effekter större än väntat i år, vilket öppnar 
upp för en kraftigare återhämtning under nästa år. Bilden är 
dock mycket splittrad, Kina klarar sig relativt bra och växer 

Makro och andra drivkrafter
Pandemin oroar, stimulanser och vaccin ger hopp   

Andra våg ger tillfälligt tillväxttapp

Nya	nedstängningar	skapar	ett	tydligt	avbrott	i	återhämtningen.	Utsikter	
till vaccin och nya stimulanser talar dock för att det blir relativt kortvarigt.

Källa: Macrobond, SEB
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nu åter i god takt, medan andra ekonomier som Indien och 
Mexiko drabbas hårt i år, liksom Ryssland och Brasilien, men i 
något mindre utsträckning.

Givet att sommarhalvåret präglades av stark återhämtning och 
att avslutningen av 2020 (som påverkar nästa år) blir svag, le-
der detta till att vi bedömer att fallet i tillväxten för industrilän-
derna under innevarande år blir mindre än vad vi tidigare räk-
nat med, medan återhämtningen blir lite svagare nästa år. Det 
sistnämnda leder i sin tur till utrymme för vissa uppjusteringar 
av prognosen för 2022. Givet att vi slipper alltför obehagliga 
överraskningar kring pandemins utveckling räknar vi alltså med 
att återhämtningen förvisso bromsar in under vintern, men att 
den tar ny fart under nästa år. 

Makro och andra marknadsdrivkrafter

BNP-prognoser, i %

Marknad 2019 2020 2021 2022 Kommentar

USA	 2,2 -4,0 3,6 3,8 Efter val kommer behövliga stimulanser 

Japan 0,7 -5,8 2,4 0,7 Ny premiärminister, fokus på digitalisering och hållbarhet 

Tyskland 0,6 -6,2 3,2 2,8 Fallet mildras av stark industrisektor  

Kina 6,1 2,0 8,0 5,6 Tillväxtmotor som verkar ha lagt krisen bakom sig 

Storbritannien 1,3 -11,5 4,7 1,0 Dubbelsmäll	från	Brexit	och	covid-19	

Euroområdet 1,3   -7,6 4,0 3,4 Nya nedstängningar ger ny tillväxtnedgång 

Sverige 1,3 -3,1 2,7 4,4 Industri och stimulanser håller emot inbromsning 

Baltikum 3,7 -2,9 3,4 3,4 Återhämtning, var god dröj 

OECD 1,6 -5,7 3,8 2,8 Bättre än befarat i år, trögare än väntat kommande kvartal  

EM-ekonomier 3,8 -3,3 6,2 4,8 Tuffare 2020, men starkare återhämtning 2021 

Världen, PPP*  2,8 -4,4 5,1 4,0 Återhämtningen pausar, men stimulanser och vaccin ger stöd
Källa: OECD, IMF, SEB *Köpkraftsjusterat (Purchasing Power Parities) 

Fallande, men fortsatt hög arbetslöshet

Medan	arbetslösheten	har	toppat	i	USA	dröjer	det	till	våren	2021	innan	
den gör det i Europa. Även om den faller, gör den högre nivån än innan 
krisen att det dröjer innan tillväxten är tillbaka på tidigare trend.

Källa: Macrobond, SEB

Efter en tillfällig nedgång räknar vi med att inflationen stiger till nivåerna 
före coronakrisen, den förblir dock under centralbankernas mål.

Källa: Macrobond, SEB

Högre inflation – men under målen

Värderingar

Den starka återhämtningen i aktie- och företagsobligations-
marknaden har resulterat i en tydlig prishöjning på finansiella 
tillgångar, vilket i sig gör att den förväntade avkastningen 
för de kommande åren inte är i linje med den  höga vinstste-
gringstakten som ligger i prognoserna. Det normala sättet 
att beräkna ett P/E-tal baserar sig på priset i förhållande till 
den prognostiserade vinstnivån 12 månader framåt. Det i sin 
tur innebär att stora delar av 2021 års vinstprognos redan 
är inkluderad i dagens värdering på börserna. Till nästa års 
höga vinsttillväxt kring 25 procent på global basis, präglat av 
återhämtning, kan vi addera en uppskattning om mer normala 
15 procent året efter. Tar vi sedan den amerikanska börsen 
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Makro och andra marknadsdrivkrafter

som ett exempel och applicerar de förväntade vinsterna för 
2021 respektive 2022 så hamnar vi med dagens indexnivå 
på P/E-tal på i storleksordningen på 17 för det sistnämnda 
året jämfört med 15 som ett historiskt snitt. Tar vi bort ett 
fåtal högt värderade tillväxtbolag eller växlar till exempelvis 
Europa	så	minskar	P/E-talen	med	2-3	procentenheter.	

Spridningen i värdering mellan olika typer av bolag och sekto-
rer visar av att det också finns en stor mängd företag med en 
låg historisk värdering. För den nordiska marknaden är vär-
deringen baserad för vinstprognosen för 2022 kring 18 och 
även här är det en mycket stor spridning på P/E-talen mellan 
bolagen. Är de kommande årens antagande om tillväxt men, 
framför allt, vinster rimliga får vi med största sannolikhet vän-
ja oss vid fortsatt höga värderingar i förhållande till historien. 
Infrias prognoserna så räknar vi med att aktiemarknaden 
stiger, men per definition medför en hög värdering också en 
betydande känslighet mot eventuella besvikelser. Det är en 
av anledningarna till varför vi förordar aktiv förvaltning för 
att kunna styra exponeringen mot rimligt värderade företag i 
förhållande till vår syn på deras framtidsutsikter.

Låga räntor motiverar värderingarna

När det gäller värderingsnivån kan vi inte heller utesluta att 
den fortsätter att stiga eftersom vi har haft ett antal stegvisa 
ökningar under de senaste åren. Detta har skett i takt med att 
ränteläget successivt justerats ner. Det är inte något vi lägger 
in i våra avkastningsantaganden men däremot fungerar det 
låga ränteläget som en motvikt mot de stegrade absolutvär-
deringarna, som i sig påverkar vår riskvilja i portföljerna. Vi 
kan helt enkelt acceptera högre värderingar när alternativ-
investeringen räntan ger en låg kompensation. Det betyder 
också att relativvärderingen mellan aktier och obligationer 
för tillfället ger en starkare positiv signal för att äga aktier 
än absolutvärderingen på aktier i förhållande till dess egen 
långsiktiga historiska värdering. Detta samband gäller också 
för företagsobligationer kontra statsobligationer, där rän-
teskillnaden är mer attraktiv än den absoluta räntenivån satt i 
ett historiskt perspektiv.

Marknadens riskaptit och positionering 
 
Utfallet	av	det	amerikanska	valet	och	förhoppningen	om	ett	
vaccin i närtid har tydligt påverkat riskaptiten i positiv riktning 
eftersom båda dessa faktorer verkat som bromsande fak-
torer fram till nyligen. Börsuppgången är snabb och kraftig, 
vilket skapar förutsättningar för kortsiktig vinsthemtagning. 
Ett oväntat bakslag för lanseringen av vaccin är exempel på 
händelser som skulle skada riskaptiten. Den underliggande 
kraften i återhämtningen samt ränteläget verkar dock som 
stabilisatorer och bidrar till högre riskaptit över tid.

Positioneringen är mer trögrörlig än riskaptiten då den inklu-
derar hela kollektivet av investerare. Marknadens styrka, 
och vår analys, pekar mot att investerare i nuläget har en 
viss övervikt mot aktier och krediter. Påpekas bör att detta är 
normalläget över tiden. Endast under korta perioder är inves-
terare tydligt defensivt positionerade och det är i samband 
med kriser såsom den vi genomled i år. Dagens positionering 
kan definitivt bli mer offensiv och det finns ett motstånd hos 
många placerare mot att reducera risken mer än marginellt 
när problem uppstår. Detta såg vi exempel på under våren då 
stora delar av investerarna inte sålde av aktier i fallet, men 
däremot valde att selektivt fylla på aktieportföljerna när pri-
serna hade fallit tillbaka. Detta är exempel på den långsiktig-
het som många investerare har, i kombination med att många 
uppfattar defensiva positioner såsom statsobligationer 
som ointressanta givet låg eller ingen förväntad avkastning. 
Dessutom har många placerare dragit slutsatsen att radikala 
nedjusteringar av risken ofta innebär att man i nästa steg 
hamnar på efterkälken när marknaden rekylerar upp. 
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Vaccingenombrotten	och	presidentbytet	i	USA	kan	förväntas	innebära	
en återgång till en mer normal och förutsägbar världsordning. Inte 
en återgång till det som rådde före Trumps chockerande valseger 
2016,	men	mer	stabilitet,	realism	och	konstruktivt	arbete	med	allt	
från handelsrelationer till miljöproblem och pandemi. Detta är positivt 
för börsen, i synnerhet för miljöteknikföretag och bolag med stor 
exponering mot internationell varuhandel. Vi förväntar oss att detta 
kommer att resultera i ökade investeringar bland företagen och 
minskad oro i finansmarknaden, vilket är positivt för börsen.

Den	splittrade	regeringen	i	USA	talar	dock	emot	ett	snart	
förverkligande av demokraternas vision om en grön giv 
värd	2	000	miljarder	dollar,	vilket	sannolikt	hade	varit	po-
sitivt inte bara för miljöteknikbolagen utan även för många 
cykliska industriföretag. Samtidigt fortsätter världen, inte 
minst	Europa	och	USA,	att	brottas	med	andra	vågen	av	
covid-19	som	påtagligt	bromsar	upp	den	starka	konjunktur-
återhämtning vi såg under tredje kvartalet. Hoppet om ett 
snart slut på denna hemska pandemi har dock tänts efter 
beskedet om att till exempel Pfizer fått fram ett effektivt 
vaccin och står redo att leverera detta i stora volymer, 
med start redan före årsskiftet. Dessutom ser andravågen 
ut att bli betydligt mindre dramatisk ur ett ekonomiskt per-
spektiv och vi kan dessutom konstatera att börsbolagen 
hittills har klart coronakrisen betydligt bättre än vad som 
förväntades tidigare under året. Vi har en positiv syn på 
börsen, men efter ett kraftigt initialt lättnadsrally kan det 
behövas konkreta bevis på att konjunkturåterhämtningen 
verkligen tar fart innan börsen är redo för nästa steg. I en 
sådan miljö bör ”coronakrisförlorare”, cykliskt, banker och 
utdelningsaktier vara vinnare medan det senaste årets 
relativa vinnare tappar något. 

Mer stabilitet med ny president i USA, men de radikala 
reformerna uteblir 
 
Joe Biden har, tillsammans med vice presidentkandidaten 
Kamala Harris, vunnit det amerikanska presidentvalet. Dä-
remot framstår det som troligt att Republikanerna kommer 
att fortsätta kontrollera senaten, ett avgörande väntas 
först i januari. Därmed är det upplagt för mer stabilitet och 
förbättrade relationer med omvärlden, i synnerhet övriga 
OECD-länder. Däremot kommer senaten blockera många 
av de mer radikala reformer som många hade väntat sig av 
en demokratisk president. 

Hälsovårdssektorn rusade på det överraskande beskedet 
att republikanerna behåller greppet över senaten efter-

som detta förväntas hindra mer omfattande reformer av 
hälsovårdssystemet	i	USA	och	prispressen	på	läkemedel	
bli mindre än vad många tidigare hade fruktat. Maktbalan-
sen kan fortfarande komma att ändras i senaten eftersom 
det blir omval i Georgia i januari. Detta lär bli ett senatsval 
som kommer att få exceptionellt stort fokus både bland 
amerikanska politiker och i finansmarknaden på grund av 
dess potentiella effekt på maktbalansen i kongressen. För 
republikanerna skulle en seger innebära en möjlighet att 
hindra vad de betraktar som radikala förändringar medan 
det för demokraterna kan öppna för fullskalig leverans på 
diverse vallöften inklusive vårdreformer och den gröna 
given. 

Tillsvidare räknar vi med att republikanerna behåller 
kontrollen över senaten och därmed får möjlighet att ba-
lansera/hindra Bidens agenda. Det talar mot skattehöjning-
ar, en grön giv och utökade hälsovårdsreformer samt bör 
innebära mindre stimulanser än det scenario som såg mest 
sannolikt ut före valet enligt opinionsundersökningarna. 

Vaccin tänder hopp, andra virusvågen har bromsat in 
återhämtningen 
 
Efter den ekonomiska kollapsen i mars-april i år har världs-
ekonomin uppvisat en kraftfull återhämtning om än mycket 
ojämn	sådan.	Nyheter	om	ett	effektivt	vaccin	mot	covid-19	
som ska kunna levereras i stora volymer inom kort, tänder 
hopp om en mer fullskalig återhämtning 2021. 

De flesta börsbolagen har rapporterat om dramatiska 
förbättringar under tredje kvartalet jämfört med bottenni-
våerna i våras, men det är oftast fortfarande lägre för-
säljningsnivåer än föregående år. Det finns samtidigt flera 
börsbolag som fortfarande är djupt nere i en existentiell 
kris men även ett växande antal vars marknadsförhållan-
den aldrig tidigare varit så gynnsamma som nu. 

Nordiska aktier
Vaccin och Biden ger hopp
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Bland förlorarna hittar vi allt från butikslokaler till hotell 
och flygbolag, samt underleverantörer till oljeindustri, 
kryssningsrederier och flygplanstillverkare. Listan över 
vinnare var relativt kort i våras men har sedan dess utvid-
gats påtagligt för att i tredje kvartalet, utöver internethan-
del, distansarbetsprodukter, byggmaterial och träd-
gårdsprodukter, som lyfte redan under andra kvartalet, 
inkludera vitvaror och alla sorters produkter relaterade till 
friluftsaktiviteter såsom cykling, fiske, camping, fritids-
båtar, med mera. Delar av fordonsindustrin, exempelvis 
elbilar och lätta lastbilar utvecklas också starkt och hela 
sektorn har haft en påtaglig återhämtning från ett närmast 
totalt stopp i april. Den globala försäljningen av solceller 
kollapsade under våren, men återhämtningen är nu så 
stark att branschen istället har börjat oroa sig över hotan-
de brist på glas (för överteckning av panelerna).  

Makrostatistiken senaste månaden visar också en påtagligt 
splittrad bild av världen. I Kina växer industriproduktionen 
med 7 procent mot samma månad ifjol, en bild som tydligt 
bekräftas av nordiska börsbolag i landet. Lyxvarubutikerna 
i landet sätter försäljningsrekord och de senaste månads-
siffrorna indikerar att även detaljhandeln generellt samt 
personbilsförsäljningen har börjat växa igen jämfört med 
2019.	Bostadsmarknaden	i	USA	är	glödhet,	antalet	nya	
bygglov har trefaldigats på ett decennium och nådde nyli-
gen den högsta nivån sedan 2007. I Sydeuropa däremot är 
tjänstesektorn fortfarande i stark kontraktion, i Spanien var 
inköpschefsindex för tjänstesektorn på 41 i oktober (dvs 
långt under den stabila 50 nivån). Industriproduktionen i 
eurozonen krymper med 7 procent i årstakt, men nybilsre-
gistreringarna	i	EU	var	tillbaka	i	expansion	i	september	med	
en tillväxt på 3 procent, vilket kan jämföras med en negativ 
tillväxt	på	52-76	procent	för	de	tre	månaderna	mars-maj.	
Börsbolagens rapporter vittnar samtidigt om att lagernivå-
erna har kollapsat, varför tillverkningen av allt från bilar till 
vitvaror och halvledarkomponenter nu måste trappas upp 
i en ännu snabbare takt än den underliggande efterfråge-
tillväxten.	Ett	framgångsrikt	vaccin	mot	covid-19	kommer	
sannolikt att accelerera återhämtningen ytterligare. 

Sammantaget var bilden i börsbolagens rapporter redan 
för tredje kvartalet otvetydig; vi ser en tydlig återhämt-
ning från avgrundsdjupet i början av andra kvartalet även 
om takten och nivån skiljer sig påtagligt. Dessvärre blev 
det uppmuntrande nyhetsflödet från börsbolagens rap-
porter för tredje kvartalet i stor utsträckning, överskuggat 
av en åter tilltagande smittspridning. I Europa är den 
fruktade andravågen ett faktum. Det rapporterade antalet 
nya smittade överstiger kraftigt toppnivåerna från i våras 
delvis på grund av mer omfattande testning, men den ex-
ponentiella ökningstakten talar ändå sitt tydliga språk och 
i vissa länder, inte minst i Östeuropa, är dödligheten också 
betydligt högre än under våren. Trycket på intensivvården 
har också ökat dramatiskt igen i flera länder.

Det positiva ur ett ekonomiskt perspektiv är att politikerna 
nu är betydligt mer försiktiga med att återinföra restriktio-
ner som begränsar den ekonomiska aktiviteten. Dessvärre 

är spridningen så svår på flera platser att nya restriktioner 
inte har kunnat undvikas och i synnerhet de redan hårdast 
drabbade branscherna är återigen de största förlorarna på 
detta. Högfrekvensdata över människors rörelsemönster 
pekar också redan på en ny avmattning i den ekonomiska 
aktiviteten i många länder, men magnituden i nedgången 
är en helt annan än i våras. 

I första hand står hoppet nu givetvis till ett effektivt 
vaccin, men redan dessförinnan fanns det uppmuntrande 
tecken, även om vi givetvis ska vara försiktiga med att 
övertolka siffrorna. Den exponentiella ökningstakten i 
antalet smittade som vi kunde se i flertalet länder redan 
under september-oktober tycks nu ha blivit bruten i flera 
av de hårdast drabbade europeiska länderna. En så snar 
kulminering vore onekligen en positiv överraskning, även 
utan vaccin. Det krävs sannolikt en ny acceleration i smitt-
spridningen och klart mer påtagliga ekonomiska konse-
kvenser än vad som hittills går att se för att återhämtning-
en i konjunkturen från bottennivåerna i våras ska brytas. 
Givet de vaccinnyheter som nu kommit fram framstår det 
som ett klart osannolikt scenario.

Motståndskraftiga vinster 
 
Även om rapporterna för tredje kvartalet överlag var 
uppmuntrande har coronakrisen inneburit att 2020 blivit 
ett förlorat år. Innan krisen briserade fanns det tecken på 
förbättring i den globala industrikonjunkturen, men detta 
kom på skam och vi räknar nu med en negativ vinsttillväxt 
för helåret på nära 20 procent i både Sverige och Norden 
totalt. Det är ändå betydligt bättre än vad som befarandes 
för bara några månader sedan. De aggregerade vinst-
prognoserna för de svenska börsbolag som vi bevakar har 

Nordiska aktier

Har andravågen redan kulminerat?

Diagrammet	visar	antalet	nya	smittade	med	covid-19	per	dag	i	Spanien,	
Italien, Belgien, Storbritannien och Nederländerna. Länder som alla har 
haft en tydlig andravåg, men där trenden på slutet tycks ha mattats av. 

Källa: Bloomberg
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justerats upp med över 30 procent från botten tidigare i 
år, men är fortfarande 24 procent lägre än för 12 månader 
sedan. 

Notervärt är även att redan före vi trodde oss veta att ett 
effektivt vaccin skulle bli tillgängligt så snabbt räknade 
vi med en stark återhämtning redan 2021. Visserligen är 
vinstprognoserna för 2021 fortfarande drygt 10 procent 
lägre än före coronakrisen, men även dessa har justerats 
upp med mer än 15 procent från bottennivåerna tidigare i 
år. Det innebär inte bara en förbättring på drygt 30 procent 
mot 2020, utan även en förbättring på mer än 10 procent 
mot 2019. Vidare kan vi konstatera att nedjusteringarna för 
2021 över det senaste året inte dramatiskt avviker mot vad 
vinstprognoserna har gjort historiskt det senaste decenniet, 
trots coronakrisens omfattande effekter. 

Skillnaderna mellan nuvarande kris och finanskrisen 
2008/2009	är	betydligt	större	än	likheterna.	Kollapsen	i	
vinstprognoserna 2020 var väsentligt snabbare och mer 
brutal än 2008 och återhämtningen till stor del en effekt 
av att det inte blev så illa som kunde befarats tidigare 
under året. Likväl är det något uppmuntrande att blicka 
tillbaka och se hur länge den positiva revideringstrenden 
höll	i	sig	när	återhämtningen	väl	kom	2009/2010.	Det	
dröjde tills eurokrisen slog till 2011 och i flera år bidrog 
med ett negativt nyhetsflöde och nedjusterade prognoser. 
2016 kom populistvågen med Brexit och Trumps handels- 
krig. Det återstår att se hur lång och uthållig återhämt-
ningen blir denna gång, men kraften i upprevideringarna 
så här långt är uppmuntrande liksom förutsättningarna för 
ett vaccindrivet slut på coronakrisen. Därtill väntas ökad 
stabilitet, förutsägbarhet i internationell politik och gröna 

stimulanspaket från flera av världens ledande ekonomier. 
Trots olikheterna mellan de två kriserna ska en snarlik pro-
fil på återhämtningen med positiva prognosrevideringar 
över en längre period än vad vi hittills sett inte uteslutas. 

Stor spridning i värderingarna 
 
Baserat på våra nuvarande prognoser värderas Stock-
holmsbörsen till P/E 27 för innevarande år, men ett krisår 
som detta utgör ingen bra måttstock. Den starka åter-
hämtningen i vinsterna nästa år och 2022 sänker P/E till 
under 21 respektive knappt 18. För Norden är motsva-
rande multiplar P/E 26 för 2020, 21 för 2021 och 18 för 
2022, det vill säga nästan precis lika, men i vanlig ordning 
är skillnaden ändå stor mellan de olika länderna. Danmark 
värderas till nära P/E 24 för 2021 medan Norge handlas 
till under 18. Ännu större är spridningen i värdering mellan 
olika branscher och sektorer. Den nordiska IT-sektorn 
(exklusive Ericsson och Nokia som är telekomutrustning) 
värderas till P/E 32 på vår prognos för 2021, medan ban-
kerna värderas till P/E 10. Hälsovård värderas till P/E 24 
medan fordonsindustrin värderas till P/E 14. 

En bransch som har omvärderats dramatisk i år, där P/E-ta-
let är ett ganska intetsägande mått, är fastighetsbolagen. 
Före coronakrisen värderades de svenska fastighetsbolag 
vi bevakar med en premie mot substansvärdet på nära 
30 procent och rekordhöga kassaflödesmultiplar, idag är 
premien bortsopad och värderingen på börsen marginellt 
under substansvärdet i snitt. Två tredjedelar av fastighets-
bolagen värderas lägre än normalt de senaste 10 åren och 
lägre än rapporterade substansvärden. 

Källa: SEB Equities

Vinstutvecklingen för svenska börsbolag under coronakrisen blir betydligt  
bättre än vad som tidigare befarats

Diagrammet visar de aggregerade vinsterna för svenska börsbolag vi bevakar i miljoner kronor för respektive prog-
nosår	2009-2021	sedan	2008.	Vinstprognoserna	har	aldrig	tidigare	skurits	ner	så	fort	som	under	coronakrisen,	
men återhämtningen har också varit synnerligen remarkabel. Hur länge håller den positiva revideringstrenden i sig 
denna gång?
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Revansch för utdelningarna 2021? 
 
Investerare i Norden och internationellt har ratat utdel-
ningsaktier, inte minst till förmån för tillväxtorienterade 
bolag, under flera års tid och kapitalrotationen från 
högutdelande aktier har accelererat i år. Penningpolitiska 
stimulanser, en svag konjunktur och inställda utdelningar 
har sannolikt bidragit till detta, men vi frågar oss om inte 
utvecklingen nu har gått för långt? Kanske investerarna 
underskattar värdet av utdelningar?

Tittar vi globalt har aktier med hög direktavkastning haft 
en svag relativ avkastning mot världsindex det senaste de-
cenniet. Det återspeglar delvis de enorma värden som har 
skapats i IT-sektorn (som sällan återfinns bland aktierna 
med högst direktavkastning) och delvis en mycket svag ut-
veckling för banker (som fortfarande är välrepresenterade 
bland	aktierna	med	högst	direktavkastning).	Under	inneva-
rande år har utvecklingen accelererat påtagligt, sannolikt 
pådrivet både av inställda utdelningar från många normalt 
högutdelande bolag på grund av coronakrisen och av de 
extra penningpolitiska stimulanser som lanserats i spåren 
av krisen. Den expansiva penningpolitiken har eldat på 
uppgången i många aktier med höga värderingsmultiplar 
och låg eller ingen direktavkastning 2020.

Vi menar att det under innevarande år blivit något för 
mycket fokus på de omedelbart förestående utdelning-
arna, eller rättare sagt bristen på sådana. Givet den 
resultatutveckling vi har sett i exempelvis banker i Nor-
den hittills under coronakrisen samt rådande utsikter 
finner vi det rimligt att anta att det kapital som lagts på 
hög under krisen, istället för att skiftas ut, bör komma 
aktieägarna tillgodo lite längre fram istället. Det är mer 

av en tidsmässig förskjutning av utdelningarna för 2019 
än ett permanent borttagande, förutsatt att utvecklingen 
hittills är någon sorts indikation på krisens kostnader och 
att vinstprognoserna (våra och konsensus) visar sig vara 
normalt träffsäkra. Kombinerat med en konjunkturell 
återhämtning påeldad av avtagande pandemieffekter och 
stimulanspaket för investeringar i grön infrastruktur samt 
en mer förutsägbar och stabil handelspolitik kan detta bli 
en bra grund för en viss revansch för utdelningsaktier även 
relativt börsindex redan 2021. 

Fossiler eller grön infrastruktur 
 
Kampen mellan ”Clean coal Trump” och ”Green deal Biden” 
blev en nagelbitare. Ingen sektor hade lika mycket på spel 
i valet som energisektorn, där Biden utlovade massiva 
stimulanser för en snabbare omställning av samhället till 
förnybara energikällor, medan Trump har arbetat för att 
underlätta för oljeindustrin genom att tillåta borrning i 
känsliga naturområden och ta bort tidigare lagkrav om att 
begränsa utsläpp från produktionsanläggningarna. Det 
fanns även en betydande oro inom solenergiindustrin i 
USA	att	Trump-administrationens	insisterande	om	att	en	
federal övervakningsmyndighet för alla landets solenergi-
anläggningar i praktiken skulle utgöra ett första steg mot 
regelverksförändringar som avsevärt skulle försämra den 
ekonomiska kalkylen för en investering i solceller. 

Det finns andra branscher som jublar över den splittrade 
makten	i	USA	där	senaten	fortsatt	kontrolleras	av	Repu-
blikanerna, vilket minskar risken för skattehöjningar och 
vårdreformer, men miljötekniksektorn är en uppenbar re-
lativ förlorare på detta. Det är en lättnad för branschen att 
Biden blir president, det bådar gott på den regulatoriska 

Källa:	IEA

Omställningen av energisystemet har bara börjat

Diagrammet visar elproduktionen i OECD-länderna fördelat per energikälla. Trots flera år av stark tillväxt och 
dominans vad gäller nyinstallerad kapacitet är andelen förnybara källor fortfarande förkrossande liten jämfört 
med de fossila källor som nu måste fasas ut. Enbart för att ersätta all nuvarande kolkraft måste de snabbväxan-
de och lättexpanderade källorna vind- och solenergi trefaldigas i omfattning.
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Nordiska aktier

fronten. Senaten förväntas dock stoppa finansieringen av 
den så kallande ”gröna given” som demokraterna önskar 
göra. Den storsatsning på förnybar energi som många 
hoppas på är nu mindre sannolik. Det finns förstås fler 
drivkrafter bakom tillväxten för solenergi, vindkraft, ener-
gieffektiviseringar, elfordon, grön vätgas och bränsleceller 
med flera miljötekniklösningar; men ett extra stimulanspa-
ket skulle ha snabbat upp omställningen ytterligare. 

USA	är	en	viktig	marknad	för	västerländska	miljöteknikbo-
lag, men världen är större än så och oavsett valutgången 
i	USA	är	det	givetvis	positivt	för	branschen	att	EU	och	
flertalet länder i Europa, liksom Sydkorea, Japan och Kina 
under året har annonserat planer för en uppsnabbad 
omställning av energiförsörjningen och utfasning av fossila 
bränslen.	Utsikterna	utanför	USA	har	förbättrats	för	
sektorn	även	om	utvecklingen	i	USA	eventuellt	blir	något	
långsammare. 

Det är även värt att reflektera över att även om förny-
bara energikällor nu dominerar nyinstallationen av kraft 
i västvärlden och investeringarna i sol- och vindkraft har 
vuxit starkt under lång tid är den sammanlagda elproduk-
tionen från sol- och vindkraft i OECD-länderna fortfarande 
(2019)	endast	hälften	så	stor	som	den	från	stenkol.	För	
att helt ersätta de fossila elkraftkällorna i OECD-länderna 
med sol- och vindkraft behöver den totala installerade 
kapaciteten nästan femfaldigas. Därtill kommer sannolikt 
elektrifieringen av transportsektorn och delar av industri-
sektorn samt en utökad användning av grön vätgas att 
kräva ett tillskott av ytterligare elgenereringskapacitet 
även med omfattande satsningar på energieffektivisering. 
Tillväxtutsikterna för förnybar energi är med andra ord 
synnerligen goda och utvecklingen har fortsatt lång väg att 
gå.	Andra	delsegment	inom	miljöteknikområdet	som	grön	
vätgas och bränsleceller är ännu bara i sin linda, elbilar tar 
marknadsandelar i en överraskande snabb takt men utgör 
ännu bara cirka 10 procent av nybilsförsäljningen i Europa 
och ännu mindre globalt. Ersättandet av fossilbaserade 
material med biomaterial har inletts, men går ännu mycket 
långsamt, reformer som internaliserar kostnaden för de 
utsläpp fossilbaserade material orsakar behövs sannolikt 

för att sätta riktig fart på denna del av omställningen. Till 
skillnad mot fossiler för direkt energiutvinning har fos-
silbaserade material hittills inte beskattats nämnvärt på 
grund av den miljöbelastning de orsakar. Återvinning och 
energieffektivisering är andra områden med mycket stor 
tillväxtpotential kvar. 

Det finns ett mindre antal rena miljöteknikbolag av större 
storlek på börserna i Norden, men därtill finns ett flertal 
industriföretag med en mindre del av verksamheten foku-
serad på dessa områden och ett mycket stort antal mindre 
teknikföretag i tidig utvecklingsfas. För de mest innovativa 
utvecklingsbolagen är det givetvis den egna teknikens 
kommersiella gångbarhet som är viktigast för huruvida de 
kommer bli framgångsrika företag eller inte, men givet att 
bra och lönsamma lösningar kommer fram är det givetvis 
enbart positivt om också marknaden för hållbarhetsför-
bättrande lösningar växer och står redo för dem. 

Sammanfattning 
 
Coronavaccin och ett presidentval som kan förväntas ge 
förbättrad stabilitet och förutsägbarhet är positivt för börs 
och	konjunktur.	Andra	coronavågen	bromsar	upp,	men	
stoppar inte återhämtningen och börsbolagen har hittills 
klarat coronakrisen med en betydligt bättre vinstutveck-
ling	än	befarat	tidigare	i	år.	Utdelningsaktierna	har	haft	
en svag utveckling i ett decennium och utvecklingen har 
accelererat i år, men förr eller senare reverseras en sådan 
rörelse och vi utesluter inte en revansch för utdelningar. 
och utdelningsaktier 2021. Störst vinnare på den senas-
te tidens politiska utveckling i världen är dock tveklöst 
miljöteknikaktier. Vi ser fördel miljöteknik både på kort 
och lång sikt och konstaterar att omställningen ännu bara 
har	börjat,	men	sannolikt	blir	det	inte	ingen	grön	giv	i	USA	i	
närtid, vilket innebär en något långsammare tillväxt än vad 
många sannolikt hoppades på före valet. Likväl är förut-
sättningarna för branschen sannolikt bättre än någonsin 
tidigare	både	i	USA	och	övriga	världen,	inte	minst	tack	vare	
gröna	stimulansprogram	i	både	Europa	och	Asien,	som	
rullar	vidare	oavsett	maktbalansen	i	USA.	
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Börserna	ångar	på,	drivet	av	valutgången	i	USA	samt	förhoppningar	
om	ett	effektivt	vaccin	mot	covid-19	i	närtid.	Bolagsrapporterna	för	
årets tredje kvartal visar på överraskande stark vinstutveckling tack 
vare god kostnadskontroll. Pandemi och politisk osäkerhet utgör 
störningar, dock av övergående natur. Låga räntor och återhämtning 
stödd av stimulanspolitik kan motivera dagens börsvärderingar. 

Höstens inledande osäkerhet kring amerikansk politik, avsak-
nad av nya finanspolitiska stimulanspaket samt nya virusut-
brott som tvingat fram nedstängningar, gjorde att börserna 
rekylerade ner inför det amerikanska presidentvalet. Valresul-
tatet föll marknaden i smaken med positiva börsreaktioner. Joe 
Biden som president och en republikansk senat innebär troligen 
fortsatt låga räntor, uteblivna eller mindre skattehöjningar och 
bättre relationer med omvärlden. Vaccinnyheter eldade på 
uppgången ytterligare. Med räntor som allt tydligare perma-
nentas på ultralåga nivåer – och börser som framstår som 
fullvärderade i ett historiskt perspektiv, blir framtida tillväxt 
och vinstutveckling central för börsriktningen. 

Den återhämtning vi har sett under sommarhalvåret märks 
tydligt i bolagens rapporter för tredje kvartalet. Överrask-
ningarna är större för vinster än för försäljning. Liksom i 
andra kvartalet har företagen också varit framgångsrika på 
kostnadssidan. Vinsterna för helåret faller förvisso kraftigt, 
men svackan framstår som grundare än vad många prog-
nosmakare befarade i våras. På global nivå väntas vinsterna 
nu falla drygt 21 procent i år mot en prognosbotten på dryga 
25	procent	i	våras.	För	USA	säger	prognosen	-17	mot	tidigare	
-23	procent.	Den	uppreviderade	basen	har	gjort	att	förvänta-
de vinstökningar under nästa år har reviderats ner i mot-
svarande	mån.	Absolutnivån	för	2021	har	behållits.	Globalt	
räknar analytikerkollektivet med samma vinstnivå nästa år 
som	under	2019,	för	USA	något	högre.	

Tillväxtbolagen fortsätter imponera  
Rapportperioden var till stor del en spegelbild av den allmänna 
makroekonomiska	återhämtningen.	Att	nedgången	inte	blev	så	
illa som vi först befarat, beror mycket på de massiva stödåt-
gärderna som ”motade Olle i grind”. De största vinstupprevi-
deringarna sedan i våras har vi, föga förvånande, sett i cykliska 
sektorer. Efterfrågenivåerna kan direkt härledas till svallvågor-
na av pandemin. Fortfarande är det stark efterfrågan på det 
mesta som kan knytas till hemmet såsom trädgårdsprodukter, 
e-handel, gaming och streamingtjänster. Även fordonsindustrin 
samt gruvindustrin vittnar om relativt goda tider. Däremot är 
det fortsatt tuffa tider för branscher som är beroende av resor 
och turism såsom civil flygindustri, hotell och turism samt oljein-
dustrin. Fastighetsbolagen råder det också stor osäkerhet kring 
då allt fler väntas arbeta från hemmet framöver, vilket kan 
påverka uthyrningen av kontors- och butikslokaler.

I rapportfloden är det i vanlig ordning de stora tillväxtbola-
gen som imponerar. De kapitaliserar stort på de strukturella 
trenderna såsom e-handel, streamingtjänster, digitala sociala 
nätverk, molntjänster, IoT (Internet of Things), gaming och 
mobila betalningar. Infrastruktur byggs kring kärnprodukterna 
för att ”kapsla in” kunden. När väl kritisk massa har nåtts kan 
man	då	ta	rejält	betalt	för	sina	produkter	och	tjänster.	Apple	
är ett exempel på nämnd strategi och imponerar med en vinst 
för senaste kvartalet om cirka 100 miljarder SEK. Bolagets 
vinst för helåret beräknas bli cirka 500 miljarder SEK, efter 
skatt. Nästa år väntas vinsten ha vuxit med ytterligare 15 
procent. Marknadsdominansen i sig blir en konkurrensfördel, 
vilket är ett ofta debatterat ämne. Till samma sällskap som 
Apple	hör	Amazon,	Alphabet	(Google)	och	Facebook,	vars	
verksamheter löper risk att regleras i högre utsträckning 
framöver. 

Globala aktier
Inga Trump(na) miner på världens börser

Tillväxtbolagen fortsätter utklassa value-bolagen

Valuebolagen som grupp är mer cyklisk till sin natur relativt tillväxtbola-
gen. Brant yieldkurva förebådar förbättrade ekonomiska utsikter. Trots det 
har tillväxtbolagen fortsatt att utklassa de lågt värderade (value) bolagen, 
vilket utgör en möjlighet för investerare att köpa in sig i lågt värderade 
bolag vars förmåga att generera vinster har förbättrats.

Källa: Bloomberg
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Utöver	skatter	och	regleringar	finns	dock	få	hot	mot	dessa	bo-
lag	som	verkar	i	strukturell	medvind.	Ur	ett	aktieägarperspek-
tiv är de förvisso relativt högt värderade, men som vanligt när 
det gäller kvalitativa tillväxtbolag har de en tendens att växa 
in i värderingen.

Vaccin och ny president ger value-bolagen hopp 
Efter två kvartal med vinster som har slagit förväntningarna 
med ovanligt bred marginal är det risk för att dagens mer 
osäkra tillväxtbild medför press nedåt på prognoserna. Delar 
av Europa har återigen infört nedstängningar, men nyheten om 
att Pfizer och Biontech presenterade oväntat positiva resultat 
i en första analys av fas 3-studien av deras vaccinkandidat 
mot	covid-19,	inger	hopp	om	att	vi	inom	en	inte	alltför	avläg-
sen framtid kan inleda vaccinationer på bred front. Det är 
extremt goda nyheter för många utsatta bolag och branscher 
vars aktiekurser steg kraftigt på nyheten. Det  kan mycket väl 
vara inledningen på en större rotation mellan de av pandemin 
relativt opåverkade tillväxtbolagen (growth) och de mer ut-
satta konjunkturkänsliga, lågt värderade bolagen (value). Den 
extrema skillnaden i utvecklingen sedan finanskrisen mellan 
value-bolag och tillväxtbolag har diskuterats flitigt de senaste 
åren. Ett skifte dem emellan har kallats ”the big rotation”. Den 
amerikanska yield-kurvans (ränteskillnaden mellan statsobli-
gationer och företagsobligationer) allt brantare lutning sedan 
årsskiftet har inte lockat investerarna in i value-bolagen. Parat 
med	ett	vaccin	mot	covid-19	och	en	normalisering	av	världs-
ordningen	via	ett	stabilare	styre	i	USA,	finns	det	dock	motiv	för	
att skillnaden mellan value och growth ska minska.

Börsvärderingen överlag har ifrågasatts av många när 
kurserna nått nya högstanivåer samtidigt som vinsterna har 

Globala aktier

Stort gap mellan storbolag och små valuebolag 
under den senaste tvåårsperioden

Grafen visar utvecklingen av MSCI:s världsindex (exklusive  Emergin 
Markets) för storbolag och MSCI:s världsindex (ex EM) för småbolag. 
Lågt värderade småbolag har inte alls hängt med storbolagen under de 
senaste två åren. Brant yieldkurva, vilket indikerar konjunkturåterhämt-
ning, minskade kreditskillnader och en värdering som står och stampar gör 
att förutsättningarna är ypperliga för de små valuebolagen att utvecklas 
bättre än de stora bolagen.

Källa: Bloomberg

pressats.	Aktier	handlas	onekligen	till	höga	P/E-tal	historiskt	
sett.	I	USA	(S&P	500)	är	P/E-talet	22	räknat	på	vinsterna	
för kommande 12 månader. Men vi är ju (sannolikt) inne i 
en period med kraftig vinståterhämtning. Mätt med konsen-
sus-prognoserna för helåret 2021 blir P/E-talet knappa 20, 
och räknat på prognoserna för 2022 blir det 17. Det är högre 
än historiska snitt runt 15, men inte avskräckande givet de 
låga räntorna. Och om vi exkluderar de digitala jättarna, som 
utgör drygt 20 procent av index, kan vi justera ner P/E-talen 
med cirka 3 procentenheter. 

Asien – möjligheter och regulatoriska risker 
Värt	att	notera	är	att	tillsammans	med	USA	är	Asien	(ex	
Japan) den region där inslaget av IT-/digitaliseringsbolag är 
störst. Tillväxtbilden och en stabilare coronasituation ger stöd 
där, liksom Bidens mindre ogynnsamma handelspolitik. Kore-
as och Taiwans börser domineras av IT-giganterna Samsung 
respektive Taiwan Semiconductors, vilka dikterar hur dessa 
börser	utvecklas.	Kina	har	internetgiganterna	Alibaba	och	
Tencent, men också ett långt koppel av framgångsrika bolag 
inom IT, e-handel och elektroniska betalningar. Exempel på 
ett framgångsrikt bolag som skulle ha noterats på börserna 
i	Shanghai	och	Hong	Kong	i	november	är	fintechbolaget	Ant	
Group,	tidigare	Alipay.	Det	är	en	avknoppning	från	Alibaba	och	
grundat av Jack Ma, rikaste personen i Kina tillika storägare 
i	Ant	Group.	Bolagets	app	har	700	miljoner	aktiva	användare	
och via denna kan man sköta elektroniska betalningar, låna 
pengar, hantera försäkringar och investera i fondprodukter –
kort sagt en avancerad bankapp. 

Digitaliseringen har kommit långt i Kina tack vare väl fungeran-
de digital infrastruktur, innovativa företag och konsumenter 
som snabbt tar till sig ny teknologi. Börsnoteringen skulle varit 
den	största	någonsin,	drygt	34	miljarder	USD,	snäppet	större	
än	Saudi	Aramcos.	Bolagets	börsvärde	skulle	varit	i	nivå	med	
den största banken i världen, JP Morgans. Två dagar innan 
noteringsdatum drogs dock introduktionen tillbaka då Beijing 
införde regulatoriska krav på drastiskt högre egenfinansiering 
för konsumentutlåning. Det förändrar bolagets affärsmodell 
som därmed blir mer kapitalintensiv och mer lik en banks, sna-
rare än en låneförmedlares. Kanske skulle Jack Ma inte vädrat 
sin kritik av det finansiella regulatoriska systemet och anklagat 
statsägda kinesiska banker för att ha  ”pantbanksmentalitet” 
på en kongress i slutet av oktober. Beijing har ökat det regula-
toriska trycket, vilket fått IT-jättarnas aktiekurser på fall. Den 
uppskjutna	börsnoteringen	av	Ant	Group	och	ökat	reglerings-
tryck på internetgiganterna visar att investeringar i Kina är 
behäftade med relativt hög politisk risk.

Lönsamma tillväxtbolag, småbolag och Kina 
Trots förhöjd värdering och ökade regulatoriska risker är vi 
fortsatt positiva till de lönsamma tillväxtbolagen. Småbolag 
är vi positiva till i relativa termer då de har halkat efter i både 
värdering och börsutveckling. Vi är också positivt inställda 
till den kinesiska aktiemarknaden som väl fångar landets 
digitaliseringsvåg och den snabbt växande medelklassen, den 
politiska risken till trots. Vi har en avvaktande inställning till 
Europa och Japan, men skulle vi få en stark industrikonjunktur 
och högre långräntor framöver, lär vi bli mer positivt inställ-
da till dessa regioner. I relativa termer är aktier att föredra 
framför andra placeringar, men vi är väl medvetna om att vär-
deringen är utmanande på sina håll och kanter, det är därför 
klokt att ha en väldiversifierad portfölj.
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Vår	bedömning	är	att	vi	kommer	se	något	högre	långräntor	under	2021,	
men trots detta förblir räntorna på historiskt låga nivåer. Med risk för 
negativ förväntad avkastning för statsobligationer måste investerare 
söka mer riskfyllda ränteinvesteringar för att skapa avkastning. Vi är 
positiva till företagsobligationer, i synnerhet med hållbar inriktning, men 
det finns kortsiktig osäkerhet kring framför allt coronavirusets effekter. 

Statsobligationer (exklusive Emerging Markets)

Europeiska räntor har under senhösten fallit till de lägsta 
nivåerna sedan mars i år, efter en accelererande virusspridning 
och tydliga besked om nya stimulanser från den Europeiska 
Centralbanken, ECB. Trots kraftiga finanspolitiska stimulanser 
i Europa innebär ECB:s obligationsköp, som väntas utökas till 
åtminstone slutet av 2021, att centralbanken köper i stort 
sett alla obligationer som emitteras nästa år. I kombination 
med rekordlåg kärninflation väntas en tysk 10-årsränta ligga 
kvar	nära	dagens	nivåer	och	stiga	marginellt	till	-0,10	procent	i	
slutet av 2021. 

USA:s	långräntor	steg	inför	det	amerikanska	presidentvalet	på	
förväntningar om ett stort stimulanspaket vid en demokratisk 
president och kongress. Trots att en delad kongress förväntas 
leda till mindre finanspolitiska stimulanser spås kommande sti-
mulanser vara tillräckliga för att minska osäkerheten och skapa 
tro om framtida tillväxt. 

Detta bör leda till gradvis stigande räntor och vi tror Federal 
Reserve låter detta ske så länge uppgången går hand i hand 
med bättre ekonomiska utsikter. En amerikansk 10-årsränta 
tror vi stiger till 0,9 procent i slutet av det här året och till 1,2 
procent i slutet av 2021.

Penningpolitiken, både globalt och i Sverige, är helt inriktad 
på att stötta ekonomierna med ”löften” om låga räntor och 
likviditetsstöd. Med tydliga signaler från centralbanker om att 
man vill undvika att införa negativa räntor ser vi även nedsi-
dan för korta räntor som begränsad. Detta talar för att korta 
statsräntor kommer ligga kvar på låga nivåer en tid framöver. 

Givet att den underliggande räntan på obligationerna befin-
ner sig på rekordlåga nivåer, är den totala obligationsavkast-
ningen 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 måste 
därför vända blicken mot ränteplaceringar med högre risk. 

Ränteinvesteringar
Lågräntemiljön består

Europeiska	räntor	har	fallit	under	hösten,	medan	USA:s	långräntor	har	
stigit. En kombination av bättre ekonomisk utveckling och ökat obligations-
utbud	kommer	att	leda	till	något	högre	räntor	under	2021,	men	centralban-
kernas obligationsköp gör att vi är kvar på historiskt låga nivåer. 

Källa: Macrobond

Prognoser för 10-åriga statsobligationsräntor

Marknad Nov 
2020

Dec 
2020

Jun 
2021

Dec 
2021

USA	 0,77 0,90 1,00 1,20

Tyskland -0,64 -0,30 -0,20 -0,10

Sverige -0,06 0,15 0,25 0,40
             Källa:  SEB, marknadsdata november 2020

Centralbanker bromsar uppgångar i räntor
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Företagsobligationer – Investment Grade (IG) och
High Yield (HY)

Efter stark utveckling för företagsobligationer med högre risk 
under inledningen av hösten ledde kombinationen av ökad 
smittspridning och osäkerhet kring framtida stimulanspaket 
att dessa föll något i värde inför det amerikanska presidentva-
let. Även flödesbilden, med utflöden ur High Yield-fonder och 
samtida minskade inflöden till Investment Grade-fonder bidrog 
till värdetappet. 

Teknologibolagen ledde den tillfälliga nedgången på börsen, 
men då dessa utgör en ganska liten del av företagsobliga-
tionsmarknaden har påverkan varit begränsad. Trots volatila 
aktiemarknader under oktober visade företagsobligations-
marknaden relativ styrka och företag har fortsatt att låna via 
företagsobligationsmarknaden. 

Centralbanker och regeringar stöttar företagsobligationsmark-
naden och kommer att göra det under en längre tid, vilket är 
en viktig faktor förvår positiva syn. De stödåtgärder som sätts 
in i syfte att hjälpa företagen att överbrygga krisen minskar 
rimligen risken för kreditförluster och innebär även lägre finan-
sieringskostnader för företagen. Samtidigt innebär den delade 
amerikanska kongressen att tillträdande president Bidens 
tidigare aviserade skattehöjningar för amerikanska företag 
förmodligen blir något mindre, vilket stärker bolagen. 

Den nordiska företagsobligationsmarknaden gick mot ström-
men och steg något i september, men när riskaptiten överlag 
fortsatte att dämpas under oktober påverkades även den. 
Under	september	inledde	Riksbanken	sina	köp	av	företagsobli-
gationer och har hittills köpt för 150 miljoner kronor per vecka, 
en nivå som vi tror snabbt kan ökas vid behov. 

Förväntningarna om antalet konkurser för 2020 justera-
des upp kraftigt under det första halvåret i samband med 
pandemins utbrott och de inledande nedstängningarna. 
Under	andra	halvan	av	året	har	denna	siffra	justerats	ner	
i takt med att antalet konkurser blev färre än befarat. Det 
är dock stor diskrepans mellan sektorer givet de vitt skilda 
förutsättningarna som varit, och kommer vara under fortsatta 
covid-19-restriktioner	och	nedstängningar.	Fallande	intäkter	
i	spåren	av	covid	-19	har	förvisso	resulterat	i	en	försämring	
av intjäningsförmågan, men många bolag har överraskat 
med snabba kostnadsbesparingar, vilket har förbättrat bilden 
jämfört med prognoserna under första halvåret. 

Vi bedömer att en investering inom High Yield-företagsobli-
gationer – även med hänsyn tagen till den ökade nivån av 
kredithändelser – kommer att ge god långsiktig avkastning. 
Kortsiktigt finns en risk för ökad osäkerhet givet virusutveck-
lingen, varför vi förespråkar selektivitet avseende sektorval. 
Sammantaget behåller vi en övervikt i företagsobligationer. 
Avkastningsnivån	är	fortsatt	god,	särskilt	beaktat	det	låga	
ränteläget. Potentialen är dock inte lika stor i som i våras. Var-
ken centralbanksstöd- eller statligt stöd kommer att kunna 
rädda bolag med en för hög skuldsättning och vi fortsätter att 
övervikta starkare hållbara kvalitetsbolag.  

Företagsobligationer med lägre risk, Investment Grade (IG) 
har hållit sig relativt stabila under hösten. IG-obligationerna 
har återhämtat sig kraftigt sedan kursnedgången i mars, 
vilket gör att potentialen är mer begränsad än tidigare. Vi 
räknar med att IG-företagsobligationer kommer att ge bättre 
avkastning än statsobligationer, även om värderingen inte 
är attraktiv, i synnerhet inte om man tittar på räntenivåerna 
isolerat. Vi ser att dessa företag kommer att gynnas av cen-
tralbankernas utökade stimulanser, samtidigt som bolagen 
ofta är stora och stabila och borde klara effekterna av den 
ekonomiska sättningen relativt bra. Lågräntemiljön gör att 
investerare kommer att fortsätta att söka sig från stats- och 
bostadsobligationer till företagsobligationer i syfte att erhålla 
högre avkastning.

Tillväxtmarknadsobligationer – 
Emerging Market Debt (EMD)

Stora delar av marknaden för Emerging Market Debt (EM-De-
bt) har pressats av investerares osäkerhet kring den globala 
tillväxten	i	spåren	av	covid	-19,	samt	den	politiska	osäkerheten	
kring det amerikanska presidentvalet. På valutasidan har flera 
tillväxtländers	valutor	(EM-valutor)	främst	i	Asien,	men	även	
i Latinamerika, möjlighet att stärkas. Givet utsikter om ytter-
ligare ekonomiska stimulanser på tillväxtmarknader kan ny 
kraft tillföras tidigare försvagade EM-valutor. Räntenivåerna i 
EM-länderna är fortfarande högre än för utvecklade länder, vil-
ket möjliggör relativt god löpande avkastning vid stabila mark-
nader, men vid större spridning av pandemin och dess effekter 
ökar riskerna. Bidens seger i presidentvalet borde även få vissa 
positiva effekter för tillväxtmarknaderna, dels bör den globala 
handeln gynnas givet Bidens mer öppna handelspolitik relativt 
Trumps, dels talar mycket för att den amerikanska dollarn 
utvecklas mindre positivt under Bidens politik, något som är en 
positiv	drivkraft	för	tillväxtmarknader	som	ofta	bär	lån	i	USD.

Företagsobligationsmarknaden relativt stabil

Ränteskillnaden som ska kompensera den högre risken mellan statsobli-
gationer och företagsobligationer steg något under hösten, efter att oron 
för att företagen inte skulle kunna betala sina lån växte, men företagso-
bligationsmarknaden har ändå känts relativt stabilt, tack vare stimulans 
från centralbankerna. Vi tror på fortsatt positiv utveckling, men det finns 
kortsiktiga risker kring coronaviruset.

Källa: Bloomberg/ Macrobond

Ränteinvesteringar
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Investerare i Norden och internationellt har 
ratat utdelningsaktier, inte minst till förmån för 
tillväxtorienterade bolag, under flera års tid och 
kapitalrotationen från högutdelande aktier har 
accelererat i år. Penningpolitiska stimulanser, 
en svag konjunktur och inställda utdelningar har 
sannolikt bidragit till detta, men vi frågar oss om 
inte utvecklingen nu har gått för långt? I syn-
nerhet för investerare som inte sätter stor vikt 
vid aktieportföljens relativa utveckling jämfört 
med index bedömer vi att en diversifierad korg 
av aktier med hög direktavkastning i bolag med 
relativt stabila verksamheter vara ett intressant 
investeringsalternativ. 

Tema: Aktieutdelning

Revansch för utdelningarna?
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Tema: Aktieutdelning – Revansch för utdelningarna?

Utdelningar avgörande för värdet 
 
Teoretiskt är det nuvärdet av alla framtida utdelningar som 
avgör en akties värde. Samtidigt har aktier, åtminstone i teorin, 
en evig löptid, vilket gör det synnerligen svårt att prognostisera 
dessa utdelningar. Däremot är det helt klart att ju lägre diskon-
teringsränta som appliceras vid värderingen av de framtida 
kassaflödena, som i sin tur avgör utdelningskapaciteten, desto 
mindre betydelse får det om utdelningarna betalas i närtid eller 
längre fram i tiden. Därmed är det naturligt att den enorma 
räntenedgång vi upplevt det senaste decenniet har bidragit till 
att investerarna vurmat mer för tillväxt än för utdelningar. 

Likväl kvarstår, eftersom avkastningskravet på aktier är 
väsentligt högre än på riskfria ränteplaceringar, förhållandet 
att utdelningar i närtid har ett större värde idag än om samma 
belopp betalas ut längre fram. Därtill är prognoser om framti-
den alltid förknippade med osäkerhet och en god utdelningska-
pacitet idag kan ofta, men givetvis inte alltid, vara en indikation 
även	på	framtida	utdelningskapacitet.	Allt	annat	lika	bör	en	
investerare därmed givetvis föredra en större utdelning fram-
för en mindre. 

En hög förväntad direktavkastning i närtid är samtidigt ofta en 
återspegling av att något annat uppfattas som negativt för bo-
laget. Om den höga direktavkastningen ska anses vara attraktiv 
eller ett tecken på problem i bolaget avgörs av hur allvarliga 
dessa problem anses vara. Är det en mogen verksamhet eller 
är den rentav förlegad?   

Den negativa sidan av utdelningar

Allt	annat	lika	föredrar	investerare	en	högre	utdelning	framför	
en lägre. En generös utdelning kan dock ses som ett svaghets-
tecken, en indikation på att bolaget varken ser investerings-
möjligheter i den egna verksamheten eller möjligheter till 
värdeskapande förvärv. De mest värdeskapande företagen 
kombinerar tillväxt med generösa utdelningar, vilket i förläng-
ningen endast är möjligt med en hög avkastning på kapita-
let (vilket räntabilitetsmått som bäst illustrerar den goda 
lönsamheten beror på affärsmodell). Det är dock ovanligt att 
bolag med hög räntabilitet och tillväxt samt generös utdelning 
(som andel av resultatet) ger en hög direktavkastning efter-
som vinsterna i sådana bolag oftast också värderas högt. De 
flesta aktier med hög direktavkastning är istället mogna bolag 
med låg eller negativ vinsttillväxt, relativt modest avkastning 
på eget och/eller sysselsatt kapital, men en hög andel av 
vinsten som skiftas ut i form av utdelning till aktieägarna och 
relativt låga P/E-tal. 

I Norden toppas listan över bolag med hög direktavkastning 
av rederier, olja, teleoperatörer, banker och försäkringsbolag, 
även tobaksbolag, kraftproduktion med fossila energikällor 
samt fordonstillverkare. Bilden är snarlik i Europa, men mer 
diversifierad och med ett signifikant inslag av kemiföretag 
med hållbarhetsutmaningar relaterade till växtgifter och/eller 
användning av fossila råvaror. Gemensamt för alla bolagen och 
branscherna är betydande osäkerhet, exempelvis kring fram-
tida teknisk och/eller regulatorisk utveckling, hållbarhet och/
eller etiska frågeställningar. Branscherna är relativt mogna, 
men inte nödvändigtvis förlegade. 

Många investerare ifrågasätter exempelvis uthålligheten 
i vinstgenereringen för bolag vars verksamhet baseras på 
de fossila bränslen som nu måste fasas ut för att begränsa 
klimatförändringarna.	Andra	avstår	från	att	investera	i	etiskt	
ifrågasatta branscher som tobak, ser regulatoriska risker för 
branschen, eller skräms helt enkelt av en negativ volymtillväxt. 

För banker är det sannolikt en kombination av oro över teknisk 
utveckling, digitalisering med tillhörande prispress, och regle-
ringsrisk som håller tillbaka värderingarna. Den aktuella kon-
flikten kring bankernas utdelningar, risker för sanktionsavgifter 
relaterade	till	penningtvätt,	nya	regleringar	sedan	2009	samt	
bankskatt och resolutionsavgift är exempel på detta. 

Dessa risker kan förvisso vara väl avvägda i dagens värde-
ringar, men de kan också vara över- eller underskattade. 
Poängen är att de höga direktavkastningarna har en baksida, 
en någorlunda logisk förklaring. Det är inte gratispengar. 
Utmaningen	för	investerare	är	att	avgöra	om	attraktionen	i	
de väntade utdelningarna är större än den oro som den låga 
värderingen av dessa återspeglar. 

Ett decennium av underprestation

Tittar vi globalt, har aktier med hög direktavkastning haft en 
svag avkastning relativt världsindex det senaste decenniet. 
Det återspeglar delvis de enorma värden som har skapats 
inom IT-sektorn (som sällan återfinns bland aktierna med högst 
direktavkastning) och delvis en mycket svag utveckling för 
banker (som fortfarande är välrepresenterade bland aktierna 
med högst direktavkastning). 

Aktier med hög direktavkastning har utvecklats 
sämre än totalindex på senare år

Diagrammet visar den relativa kursutvecklingen för ett MSCI World High 
dividend yield index mot MSCI World index. Det vill säga utvecklingen 
för	drygt	300	aktier	i	MSCI:s	världsindex	som	uthålligt	haft	en	högre	
direktavkastning	än	respektive	landsindex	i	relation	till	totalindex.	Akti-
erna med hög direktavkastning har haft en sämre utveckling än börsen 
generellt det senaste decenniet, en utveckling som accelererat under det 
senaste året. 

Källa: Bloomberg
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Under	innevarande	år	har	utvecklingen	accelererat	påtagligt,	
sannolikt pådrivet både av inställda utdelningar från många 
normalt högutdelande bolag på grund av coronakrisen och av 
de extra penningpolitiska stimulanser som lanserats i spåren av 
krisen. Den expansiva penningpolitiken har eldat på uppgången 
i många aktier med höga värderingsmultiplar och låg eller ingen 
direktavkastning	2020.	

Utvecklingen	har	dock	inte	alltid	varit	sådan,	under	åren	
2000-2007	överpresterade	utdelningsaktier	starkt	mot	
totalindex. Det var under en period som kännetecknades 
av stora reala investeringar världen över, urbanisering och 
infrastrukturinvesteringar	i	Asien	samt	bostadsbyggande	
i	USA.	Den	relativa	överavkastningen	inleddes	dock	av	att	
IT-bubblan vid millennieskiftet brast och karaktäriserades 
alltså inledningsvis mer av att andra aktier utvecklades dåligt 
än att utdelningsaktierna gick starkt. Den relativa återhämt-
ningen kom även som en reaktion på att utdelningsaktierna 
hade släpat efter marknaden i övrigt påtagligt under den 
hausse-artade	börsen	1998-2000,	precis	som	de	nu	har	
släpat efter på en stark börs under andra och tredje kvartalet 
i år. Förr eller senare kommer en motreaktion, även denna 
gång. Det är svårt att veta exakt när, och vi ser ingen riktigt 
bra katalysator för en vändning i närtid, men utesluter inte att 
det	kommer	redan	under	2021.	En	viss	återhämtning	efter	det	
senaste årets mycket svaga utveckling kräver förmodligen 
inte mycket, men för en mer substantiell återhämtning behövs 
sannolikt en starkare konjunktur. De gröna stimulanspaket 

Direktavkastningen har varit betydande för 
totalavkastningen på Stockholmsbörsen

Diagrammet	visar	direktavkastning	och	prisutveckling	för	OMXS30-index	
per	femårsperiod	år	2000-2020	(sista	perioden	avser	januari	2016-ok-
tober	2020).	Prisutvecklingen	har	gett	ett	starkt	varierande	bidrag	till	
totalavkastningen	medan	direktavkastningen	bidragit	med	15-18	procent-
enheters avkastning under var och en av femårsperioderna.

Källa: Bloomberg

Direktavkastning har varit avgörande för total- 
avkastningen på den europeiska aktiemarknaden

Diagrammet visar direktavkastning och prisutveckling för Stoxx Europe 
600-index	per	femårsperiod	2000-2020	(sista	perioden	avser	januari	
2016-oktober	2020).	Prisutvecklingen	har	gett	ett	starkt	varierande	
bidrag till totalavkastningen, medan direktavkastningen har bidragit med 
17-19	procentenheters	avkastning	under	var	och	en	av	femårsperioderna.

Källa: Bloomberg

som nu annonserats på flera håll i världen kan potentiellt bi-
dra	som	katalysatorer	för	en	sådan	utveckling,	men	när	USA:s	
gröna giv nu ser ut att utebli har sannolikheten reducerats. 

Utdelningar är viktiga över tid

Evigheten är en för lång tidshorisont för de flesta investerare, 
varför den teoretiska relationen mellan utdelning och värde 
inte är överdrivet intressant. Värt att notera är däremot att 
utdelningarna är av stor betydelse för totalavkastningen över 
mer överskådliga och normala investeringshorisonter som 
nedan	illustrerade	5-20	år.	Av	den	totala	avkastningen	för	
OMXS30-index	sedan	2000	på	173	procent	är	130	procenten-
heter från utdelningarna över perioden. I Europa har betydel-
sen	av	utdelningarna	varit	ännu	mer	påtaglig,	av	79	procents	
avkastning	för	Stoxx	600-index	kommer	89	procentenheter	
från utdelningarna. Dessutom, ej att förakta, har bidraget från 
utdelningarna varit betydligt mer stabilt. Nedan har vi tittat på 
totalavkastningen	hittills	under	2000-talet	uppdelat	i	femår-
sperioder.	För	OMXS30	har	utdelningarna	bidragit	med	15-18	
procent	i	avkastning	per	femårsperiod	medan	de	för	Stoxx	600	
har	bidragit	med	17-19	procent	i	avkastning	per	femårsperiod.	
Det är i påtaglig kontrast mot det volatila bidrag som kommit 
från prissvängningarna över samma perioder som för både det 
svenska	och	det	europeiska	indexet	bidragit	med	mellan	-20	
procent	och	+30	procent	per	femårsperiod.	För	Stoxx	600	in-
dex	har	prisbidraget	varit	negativt	3	av	de	4	femårsperioderna.	
Den högre stabiliteten i utdelningarna, jämfört med prissväng-
ningarna, har i sig ett värde för många investerare. 
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Är utvecklingen mot index viktig för dig?

Ju viktigare det är med ett förutsägbart och pålitligt kontant-
flöde från investeringarna desto mer intressant är det givetvis 
med aktier med en hög direktavkastning. En annan, minst lika 
viktig, aspekt är hur relevant den relativa avkastningen är för 
en investerare? Ofta förutsätts den relativa avkastningen för 
en aktieinvestering i förhållande till ett index vara synnerligen 
betydelsefull för en investerare. Relativt ett bredare börsindex 
har det varit en misslyckad strategi att investera i aktier med 
hög direktavkastning i år (och det senaste decenniet), men för 
den investerare som ser ett större värde i en någorlunda jämn 
kontantström från sina investeringar behöver strategin inte ha 
varit ett misslyckande. I synnerhet i ljuset av hur svårt det är att 
erhålla liknande avkastning från ränteplaceringar idag. 

Är direktavkastningen uthållig?

Direktavkastningen är i sig inte ett bra värderingsmått på 
aktier. Det är utdelningskapaciteten som bör värderas. En stor 
engångsutdelning eller som inte är underbyggd av motsva-
rande löpande vinstgenerering och kassaflöden är egentligen 
bara en förflyttning av kapital från en ficka till en annan, 
aktieägarna får ut mer pengar nu på bekostnad av framtida 
dito. I vissa fall är det klart rationellt att flytta kapital på det 
viset, men det intressanta ur ett värderingsperspektiv är den 
uthålliga utdelningskapaciteten. 

För att utdelningen ska vara uthållig krävs dock inte bara att 
den finansieras med internt genererade vinster och kassaflö-
den, även vinsterna måste vara uthålliga. Ovan noterar vi hur 
bolag och branscher där investerarna befarar att kommande 
regleringar, teknisk utveckling eller annat utgör hot mot den 
framtida vinstutvecklingen är påtagligt överrepresenterade 
bland bolagen med högst direktavkastning. 

Vi	menar	att	det	under	innevarande	år	(och	potentiellt	2021)	
blivit något för mycket fokus på de omedelbart förestående 
utdelningarna, eller rättare sagt bristen på sådana. Givet den 
resultatutveckling vi har sett i exempelvis banker i Norden 
hittills	under	covid-19-krisen,	och	rådande	utsikter	finner	vi	
det rimligt att anta att det kapital som lagts på hög under 
krisen, istället för att skiftas ut, bör komma aktieägarna tillgo-
do lite längre fram. Det är mer av en tidsmässig förskjutning 
av	utdelningarna	för	2019	än	ett	permanent	borttagande,	
förutsatt att utvecklingen hittills är någon sorts indikation på 
krisens kostnader och att vinstprognoserna (våra och konsen-
sus) visar sig vara normalt träffsäkra.  

Intressant läge för impopulär strategi

Vi bedömer att det efter den senaste tidens mycket svaga 
relativa kursutveckling för högutdelande aktier, inklusive 
sådana som kan förväntas vara högutdelande nästa år, men 
som ställde in utbetalningen av utdelningarna mer eller min-
dre frivilligt i år, kan vara ett köpläge redan nu för investerare 
med	en	placeringshorisont	på	3	år	eller	mer.	För	att	reducera	
risken bör en sådan satsning göras i form av en diversifierad 
aktieportfölj aktier. Rimligtvis kommer en sådan portfölj att 
underprestera relativt index så länge nuvarande börssenti-
ment består, men den kan ändå ge en attraktiv totalavkast-
ning. Förmodligen krävs dock en starkare real konjunkturut-
veckling för att strategin ska ge överavkastning mot index. 

En svensk eller nordisk portfölj med högutdelande storbolag 
kommer att få en hård slagsida mot banker, vilket inte nöd-
vändigtvis är negativt, men innebär en relativt stor riskkon-
centration. Om vi utökar urvalet till europeiska storbolag kan 
vi	identifiera	72	bolag	bland	de	600	aktierna	i	Stoxx	600-in-
dex	som	väntas	betala	en	utdelning	motsvarande	minst	6	
procents direktavkastning för nästa år och året därefter. Då 
har vi dessutom rensat bort bolag med ett relativt branschen 
svagt hållbarhetsbetyg och enbart inkluderat den mer hållba-
ra hälften av alla bolag enligt Sustainalytics ESG-rangordning 
(betyg	50	eller	högre).	För	de	ingående	bankerna	har	vi	även	
lagt	på	kravet	att	de	ska	ha	en	kärnprimärkapitalandel	2	
procentenheter över myndigheternas krav eller mer. 

De	72	bolagen	har	en	oviktad	snittdirektavkastning	på	7	pro-
cent	för	innevarande	år,	7,9	procent	för	2021	och	8,6	procent	
för	2022.	De	återfinns	i	13	olika	branscher	och	har	ett	genom-
snittligt	börsvärde	på	17	miljarder	euro	i	spannet	2-96	miljar-
der	euro.	Antalet	ingående	försäkringsbolag	är	17	och	antalet	
banker	är	12,	vilket	motsvarar	24	respektive	17	procent	av	
totalen. Exkluderar vi de etiskt tveksamma branscherna olja 
och	tobak	återstår	63	bolag	varav	5	är	kraftproducenter	
(med blandat facit vad gäller hastigheten med vilken de fasar 
ut	användandet	av	fossila	bränslen).	Ytterligare	4	är	gasdist-
ributörer som också kan ifrågasättas av samma skäl. 

Ett par av bolagen, exempelvis ett fastighetsbolag med fokus 
på butiksfastigheter och ett kryssningsrederi, har prognoser 
som	bygger	på	att	beteendeförändringar	till	följd	av	covid-19-
krisen reverseras igen relativt snabbt. Det går att ifrågasätta 
de flesta bolagen ur något perspektiv, men helt klart är ändå 
att det går att komponera ihop en relativt väl diversifierad 
portfölj av europeiska aktier med hög förväntad direktavkast-
ning. Detta kan vara ett klart intressant komplement till en 
mer normal, indextävlande aktieportfölj och en bra place-
ringsstrategi över ett par års tid för investerare som värde-
sätter den relativt högre stabiliteten i kontanta utdelningar 
jämfört med aktiemarknadens volatila prisrörelser.
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Tema: Aktieutdelning – Revansch för utdelningarna?

Svenska aktier med förväntat hög direktavkastning har haft en väsentligt 
sämre avkastning hittills 2020 än aktier med låg förväntad direktavkastning

Diagrammet	visar	förväntad	direktavkastning	(konsensus	2021)	för	de	30	aktierna	i	OMXS30	mot	totalavkast-
ningen	hittills	2020.	Korrelationen	är	närmast	omvänd,	ju	högre	förväntad	framtida	direktavkastning,	desto	
sämre	har	aktierna	utvecklats	i	år.	Årets	vinnare	på	börsen	har	en	förväntad	direktavkastning	under	3	procent,	
medan	alla	aktier	med	en	förväntad	direktavkastning	över	6	procent	(enbart	banker	och	teleoperatörer)	har	haft	
en	negativ	totalavkastning	2020.		

Källa: Bloomberg

Europeiska aktier med förväntat hög direktavkastning har haft en väsentligt 
sämre avkastning hittills 2020 än aktier med låg förväntad direktavkastning

Diagrammet	visar	förväntad	direktavkastning	(konsensus	2021)	för	de	49	av	de	50	aktierna	i	Eurostoxx	50	mot	
totalavkastningen	hittills	2020.	Korrelationen	är	närmast	omvänd,	ju	högre	förväntad	framtida	direktavkastning,	
desto	sämre	har	aktierna	utvecklats	i	år.	Årets	vinnare	på	börsen	har	en	förväntad	direktavkastning	under	4	pro-
cent,	medan	samtliga	11	aktier	med	en	förväntad	direktavkastning	över	5	procent	har	haft	en	negativ	totalavkast-
ning	2020.	En	aktie	i	Eurostoxx	50-index	med	122	procents	totalavkastning	i	år	och	en	förväntad	direktavkastning	
på	0,2	procent	har	exkluderats	ur	diagrammet	för	att	göra	diagrammet	mer	överblickbart.	De	europeiska	aktierna	
med hög direktavkastning är en mer sektormässigt diversifierad blandning än i Sverige och inkluderar förutom 
banker även försäkringsbolag, olja, kemi och kraftproduktion. 

Källa: Bloomberg
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Industrins utveckling, med den industriella 
revolutionen som start, har sedan slutet av 
1700-talet via en rad tekniska innovationer 
inom mekanik, energiframställning 
(ångmaskinen), elektrifiering med 
massproduktion (T-Ford) och digitalisering lett 
oss till dagens industriföretag. Utvecklingen 
fortgår i hög hastighet där smart integration 
av flera datasystem och effektivare 
försörjningskedjor från inköp till försäljning 
ska ge självständiga och mer flexibla 
produktionsprocesser. Konceptet kallas 
Industri 4.0 och svenska företag ligger väl 
framme i utvecklingen. 

Tema: Industri 4.0

Transformering skapar 
möjligheter
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Tema: Industri 4.0 – Transformering skapar möjligheter

Namnet	Industri	4.0	har	sitt	ursprung	från	den	tyska	regering-
ens strategi för den fjärde industrirevolutionen och började 
användas	vid	en	industrimässa	i	Hannover	2011.	I	korthet	
handlar det om digitalt uppkopplade system som samordnar 
information från flera källor för att självständigt påverka den 
fysiska produktionen, en form  av sakernas internet (Internet of 
Things, IoT). 

Den trådlösa uppkopplingen av maskiner via mätare och 
sensorer, hjälper företag och personer att fatta rätt beslut. En 
stor mängd av data lagras, organiseras och analyseras för att 
upptäcka mönster, trender, samband och möjligheter. Varje 
produkt i produktionskedjan bär med sig information om vart 
den ska och hur för att fabriken ska organisera sig själv. Målet 
är en produktion med färre fel, mer flexibilitet, kortare om-
ställnings- och ledtider. Med en förmåga att anpassa och lära 
från realtidsdata blir produktionen av varor och tjänster mer 
proaktiv och förutseende. Organisationen kan undvika stopp 
och andra produktivitetsutmaningar. 

Teknologiområden som används för att uppnå den fulla poten-
tialen är dataanalys, robotsystem, simulering, kommunikation 
via	5G,	cybersäkerhet,	molntjänster,	3D-produktion	och	så	
kallad ”augmented reality” (förstärkt verklighet).

En ökad uppkoppling av produkter ger stora datamängder. Det 
som möjliggör den smarta fabriken är mer avancerad elektro-
nik och mjukvara inom analys, lagring och överföring av data 
via	5G	nätverk.	Svenska	börsnoterade	industriföretag	ligger	i	
patenttoppen inom teknologi som möjliggör dessa smartare fa-
briker och effektivare försörjningskedjor. Mer om detta längre 
fram i texten.

Ökad lönsamhetspotential

Industri	4.0	kan	skapa	bättre	kapitalbindning,	ökad	produk-
tionskvalitet, högre säkerhet, lägre kostnader och förbättrad 

Positiv trend för patentansökningar

Diagrammet ovan visar antalet internationella patentansökningar per 
teknikområde	och	år	från	svenska	företag	inom	industri	4.0	under	2010-
2016.	Svenska företag ligger långt framme och gjorde ungefär 2 600 
ansökningar under denna  period, motsvarande 3,9 procent av det totala 
antalet ansökningar globalt inom området.

Källa: PRV

hållbarhet. Ericsson är ledande när det gäller ansökningar 
av patent inom teknologi för uppkoppling av processer och 
maskiner, där intäktspotentialen är stor. För att få ut maximal 
nytta från uppkopplade enheter krävs en snabb, pålitlig och 
säker	dataöverföring.	Detta	blir	möjligt	med	den	5:e	genera-
tionens mobila nätverk. Även bolag som SKF och Volvo ligger 
långt	fram	i	teknikutvecklingen	inom	industri	4.0.	Integrationen	
av stora datamängder skapar möjligheter för nya tjänster med 
syfte att optimera hela värdekedjan. Ökad tjänsteförsäljning 
ökar i sin tur stabiliteten i industribolagen som är konjunktur-
känsliga. Även ESG-risken (Environmental Social Governance) 
i företagen kan påverkas positivt av ökad spårbarhet i hela 
försörjningskedjan samt genom ökad energieffektivitet. 

Svenska industriföretag i patenttoppen

Genom att studera ansökningar om patent relaterat till ny 
teknik	inom	industri	4.0	har	vi	tittat	närmare	på	vilka	svens-
ka bolag som har positionerat sig väl inför den kommande 
transformeringen. Svenska företag ligger generellt sett långt 
framme	och	under	perioden	2010-2016	gjorde	dessa	2	600	
ansökningar.	Det	motsvarade	3,9	procent	av	det	totala	antalet	
ansökningar globalt inom området enligt PRV (Patent- och 
registreringsverket).

En stor del av patentansökningarna är inom vad som kallas 
”Kärnteknologi”. Det avser datakommunikation, hårdvara/
elektronik och mjukvara. Den andra stora kategorin är ”Möj-
liggörande teknik”, vilket inkluderar utveckling inom artificiell 
intelligens/dataanalys, positionering och säkerhetsteknik. Det 
tredje området där flera ansökningar gjorts avser ”Tillämpande 
teknik”, vilket är fordon, personlig utrustning och infrastruktur.

Ericsson är i en klass för sig och är även ledande i ett globalt 
perspektiv.	Andra	bolag	som	Volvo,	Traton	och	Assa	Abloy	
ligger också med i patenttoppen.

Ericsson i patentansökningstopp

Diagrammet ovan visar antalet internationella patentansökningar från 
svenska	företag	inom	industri	4.0	sedan	2010	fram	till	2016	per	bolag.	
Det är denna statistik som finns tillgänglig, och visar vilka bolag som har 
satsat mest på att anamma den nya tekniken.

Källa: PRV
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Lite	överraskande	är	att	Husqvarna	(5:e	plats)	och	Essity	
(8:e)	tillhör	de	bolag	som	ansökt	om	flest	patent.	Husqvarna	
ökar intelligensen i sina produkter genom möjlighet att kom-
municera med produkterna via internet och med ökad andel 
av självkörande teknik. Essity utvecklar hygienprodukter med 
sensorer och kommunikation via internet för en effektivare 
planering av behov. Bolaget angav efter det tredje kvartalet 
i år att ökad digitalisering i processer är vapnet företaget 
använder för att lyfta lönsamheten. Målsättningen är att nå 
en	avkastning	på	sysselsatt	kapital	över	17	procent,	jämfört	
med	dagens	nivå	på	ungefär	15	procent.

Ericsson	med	40	miljarder	i	årliga	utvecklingskostnader,	
motsvarande	17	procent	av	intäkterna,	hade	nästan	2	200	pa-
tentansökningar	under	perioden,	vilket	var	3,2	procent	av	hela	
världens	patentansökningar	inom	industri	4.0.	Utvecklingen	
av uppkopplade produkter och processer i företagen breddar 
marknaden för Ericssons basstationer, mjukvara, säkerhet, och 
molntjänster. I de flesta industrier är vi i brytpunkten mellan 
tester och massiv användning avseende uppkopplade proces-
ser och produkter. Enligt Ericsson kan dessa tjänster till företag, 
för	operatörer	och	andra	tjänsteleverantörer,	omsätta	700	
miljarder	dollar	2030.	De	största	tjänstemarknaderna	finns	
inom hälsovård, tillverkande företag, energi och inom fordon. 

Ett exempel på företag som testar industriapplikationer idag är 
Boliden,	som	kopplat	upp	fordon	och	borriggar	i	sin	gruva	i	Aitik.	
Företaget har även tecknat en avsiktsförklaring med danska 
pumptillverkaren	Grundfos	och	upprättat	samarbete	med	ABB	
och Hexagon.  

SKF och Volvo uttryckte båda stor optimism vid respektive 
bolags kapitalmarknadsdagar kring nya tjänster relaterat till 
industri	4.0	och	uppkoppling	av	maskiner	och	processer.	Upp-
koppling av både lätta och tunga fordon förväntas bli en stor 
marknad liksom, på sikt, självkörande fordon.

Det är en evighetsmaskin

Förebyggande underhåll med hjälp av dataanalys ger till-
verkaren möjlighet att förutse potentiella problem innan de 
inträffar. SKF har som målsättning att öka värdet i sina kullager 
och tätningar som de installerar i stora industriella maskiner. 
Ambitionen	är	att	förbättra	kundernas	produktivitet	genom	
uppkoppling av sensorer i integrerade system. Tanken är att 
bli en funktionsleverantör snarare än en komponentleverantör. 
Bolaget har även anpassat sin affärs- och prismodell till att i 
större utsträckning vara avgiftsbaserad. Idag omsätter den 
avgifts- och prestationsbaserade affärsmodellen en miljard 
kronor per år och växer kraftigt. För närvarande har denna 
affärsmodell marknadsförts främst inom processindustrier 
som papper- och massaindustrin, gruvverksamhet och inom 
ståltillverkning. Framöver avser bolaget att expandera affärs-
modellen till andra kundsegment.

Utan	tillgång	till	data	från	sensorer	sker	löpande	underhåll	
utifrån rutiner eller vid bestämda tidpunkter. För att kvantifiera 
kostnadspotentialen har vi använt kostnaderna för planerade- 
och oplanerade stopp av produktionen i Bolidens smältverk, 
SSAB,	och	Holmen	de	senaste	två	åren	(2018	och	2019).	

I snitt har kostnaden för dessa tre bolag för underhåll repre-
senterat	en	fjärdedel	av	vinsten	under	2018	och	2019.	För	

Potential att minska stora underhållskostnader

Diagrammet	ovan	visar	den	genomsnittliga	kostnaden	2018	och	2019	för	
planerat och oplanerat underhåll som andel i procent av rörelseresultatet 
under dessa två år.  Potentialen är för ökad lönsamhet är stor när kostna-
derna för underhållsarbete kan minska tack vare utvecklad teknik.

Källa:	Holmen,	Boliden	och	SSAB

processindustrin inom tillverkning av kartong, metaller och stål, 
innebär ett mer effektivt underhåll stora möjligheter till ökad 
lönsamhet. Kostnaderna kan minska när underhållsarbetet blir 
mer proaktivt.

Med uppkopplade maskiner som mäter temperaturer, varvtal, 
vibrationer, tryck, energiförbrukning och liknande, kan ana-
lys av data indikera när maskiner riskerar att gå sönder eller 
uppvisar	försämrad	produktivitet.	Användaren	kan	då	vidta	
åtgärder för att förhindra stopp i produktionen. Även automa-
tiska smörjsystem kan installeras för att friktionen ska vara 
så låg som möjligt och därigenom kan energiförbrukningen 
optimeras och tiden mellan underhåll förlängas. Systemet kan 
agera proaktivt. Kunskapen som SKF bygger upp via datain-
samlande från tillståndsövervakningen av kundernas maskiner 
kan också användas vid utvecklingen av framtida produkter. 
Bolaget anger att de övervakar miljontals lager hos sina kunder 
och förväntar att antalet ska öka exponentiellt. Troligtvis har 
pandemin förstärkt behovet av uppkopplade maskiner då 
underhåll av maskiner har försvårats av restriktioner och brist 
på kritiska komponenter. 

”Århundradets möjlighet” inom logistikområdet enligt Volvo

Volvo angav vid sin kapitalmarknadsdag att den teknologiska 
förändringen inom logistikområdet erbjuder ”århundradets 
största möjlighet”. Optimering av logistiken erbjuder stora 
effektiviseringsvinster i hela försörjningskedjan. Logistiken är 
en stor kostnadspost, men också viktig för konsumentbolag och 
kundupplevelsen inom den snabbväxande e-handeln. För en 
renodlad e-handelsaktör uppgår logistikrelaterade kostnader 
till	20	procent	eller	mer	av	de	totala	kostnaderna.	Konsumen-
ter	förväntar	sig	idag	att	leveranser	av	varor	kan	ske	inom	24	
timmar, ibland snabbare samt med flexibilitet var utlämningen 
ska ske. I tillverkningsbolag är kostnadsandelen för logistik runt 
10	procent.	I	länder	med	stor	andel	av	ekonomin	inom	råvaror	
och	jordbruk	är	andelen	högre.	Idag	uppskattas	det	att	20	
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Tydligt samband mellan länders BNP per capita och logistikkostnader  

Diagrammet ovan visar att det finns ett samband mellan ekonomisk aktivitet per person (BNP per capita) och 
logistikkostnaden som andel av det totala värdet av BNP. Ju högre BNP, desto lägre logistikkostnad.

Källa: Transportgeography.org 

procent av all lastbilstrafik i Europa sker med tomma lastbilar 
och	i	Kina	är	andelen	40	procent.	En	stor	del	motsvaras	av	
tiden lastbilen åker till en upphämtningsplats av varor. Med 
hjälp av realtidsdata samt lokalisering av lastbilar och genom 
att kombinera frakt av varor mer optimalt kan leveranskost-
naden	minska	med	upp	till	25	procent	och	utsläppen	minska	
med	30	procent.	

Målet är att skapa system av ny teknologi och via partnerskap 
med kunder erbjuda anpassade lösningar. Kompetens och sam-
arbete inom effektivisering av logistiklösningar med elektronik 
och mjukvara innebär att Volvo kommer kunna erbjuda kun-
danpassade fordon, finansieringslösningar och även förebygga 
underhåll. Man kommer också kunna erbjuda utsläppsfria lo-
kala transporter inklusive infrastruktur för laddningsstationer, 
något allt fler kunder prioriterar. Idag utgör tjänsteförsäljningen 
ungefär en fjärdedel av intäkterna för Traton och Volvo. Dagens 
intäkter är framför allt relaterat till verkstadstjänster, kompo-
nenter och finansieringslösningar. Volvo har som mål att halva 
omsättningen	ska	komma	från	tjänster/eftermarknad	2030.	

Uppkopplad	teknik	ger	förutsättningar	för	mer	effektiva	logis-
tikflöden, att veta exakt position och avgöra beräknad ankomst 
för fordonen, något som ger bättre trafikplanering, speciellt i 
storstäder, men också inom anläggningsarbeten. Med hjälp av 
5G	förbättras	även	möjligheten	att	erbjuda	självkörande	lastbi-
lar och anläggningsmaskiner inom exempelvis gruvor, sandtag, 
hamnar och logistikcentraler. Dessa självkörande fordon kan 
användas	24	timmar	om	dygnet,	7	dagar	per	vecka.	För	en	spe-
ditör i Europa är löner den näst största kostnaden efter bränsle.

Höjda målsättningar

Ny teknologi kan förändra synen på både intäktsmöjlighe-
ter och vinstvolatilitet för bolag som är framgångsrika i den 

tekniska transformationen. Nyligen höjde SKF sina målsätt-
ningar för rörelsemarginalen där en ökad automatisering och 
tjänsteförsäljning förväntas bidra positivt. Även Volvo kom-
municerade med tillförsikt sina möjligheter att öka tjänsteför-
säljningen. Den ökade produktiviteten från den nya tekniken 
kan påverka leveranskedjorna till att bli mer lokala, vilket kan 
innebära att produktion som idag sker i låglöneländer flyttas 
närmare slutmarknaderna. Kapitalkostnaden och tillgång till 
teknisk kompetens blir troligen viktigare än lönekostnaden 
i många industrier när den nya tekniken används fullt ut. 
Kompetensbehovet för industriföretagen förändras till mer 
mjukvara och elektronik. De företag som aktivt förändrar sin 
verksamhet med hjälp av den nya teknologin är troligen bland 
de framtida vinnarna på Stockholmsbörsen.

Självkörande lastbilar sänker kostnader

Diagrammet ovan visar den uppskattade kostnadsfördelningen för en 
ägare av en relativt ny tung lastbil i Europa. I vissa fall kan troligen bespa-
ringen	uppgå	till	mer	än	20	procent	när	självkörande	teknik	introduceras	
inom transporter.

Källa: Scania/Traton
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