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Konjunkturkänsliga aktier  
har kommit igen med styrka  
på förvintern. Det ger en 
försmak av 2021 om kraften i 
återhämtningen underskattas, 
skriver Coelis förvaltningschef 
Erik Lundkvist. 

V
ärldens börser 
har välkomnat 
förvinterns 
nyheter med 
ett rally som 
tar sikte på en 

återgång till normalitet. Främst 
cykliska aktier som straffats 
hårt av pandemin rusade i no-
vember. Det kan ge en försmak 
av börsens utveckling under 
det kommande året. 

Vaccin och den medföljande 
konjunkturella återhämtningen 
kommer sannolikt vara det 
dominerande investerartemat 
under första halvåret 2021. 
Vägen till återhämtning kom-
mer inte att vara spikrak, men 
ge många intressanta investe-
ringsmöjligheter.

Det är förhållandevis vanligt 
att ekonomer i kristider gör 
alltför försiktiga prognoser 
för den kommande återhämt-
ningen. Även denna gång bör 
finnas goda förutsättningar att 
återhämtningen blir starkare 
än marknadens nuvarande 
förväntningar, då behovet hos 
både människor och företag att 
återgå till det normala är stor. 
Dessutom har de historiskt 

stora krispaketen medfört att 
både hushållen och flertalet 
bolag är bättre rustade nu än 
vid tidigare kriser.

Får jag rätt om återhämt-
ningen kommer börserna stå 
betydligt högre om ett år. 
Men precis som att vägen att 
få stopp på pandemin inte blir 
spikrak kommer den heller inte 
vara det för börsutvecklingen. 
Bäst är därför att agera stegvis 
och att öka investeringarna i 
aktier när börsen har utvecklats 
svagare under en period. 

Cykliska aktier, som verkstad 
och industri, kommer få allt 
bättre förutsättningar på 
börsen ju kraftigare konjunk-
turåterhämtningen blir. 

Specifika aktier som ligger 
bra till inför nästa år är till 
exempel ABB och Volvo. Båda 
gynnas av konjunkturell åter-
hämtning och ABB genomför 
dessutom, under ledning av 
nye vd:n Björn Rosengren, en 
rad åtgärder för att höja den 
operationella effektiviteten 
och lyfta vinstmarginalerna. 

Volvo har kapacitet att dela 
ut betydande belopp tack vare 
det urstarka kassaflödet och 
den innehållna utdelningen 
2020 har skapat förutsättning 
för utdelningsfest nästa år. 
Dessutom finns möjligheten att 
särnotera VCE, som producerar 
bygg- och anläggningsmaski-
ner, vilket har förutsättning att 

Fem under dogs för 2021
finnas i utdelningarna 
som står för en hyggligt 

stor del av totalavkastningen 
i aktieplaceringar. 

De bolag som kan höja ut
delningen från år till år behö
ver ha en långsiktig lönsam
het i sin verksamhet och inte 
för stora investeringsbehov i 
verksamheten. Företagsled
ningen och styrelsen visar 
med utdelningen en tro på 
framtiden och kan uppfattas 
som aktieägarvänliga.

För det ännu inte avslutade 
2020 utgörs hundarna av ak
tierna i tabellen på sidan 4 och 
har fram till och med den 30 
november gett ett minus på 
9,7 procent i snitt medan Dow 
Jones gett ett mindre minus 
på 5,1 procent. Året har varit 
exceptionellt på flera sätt och 
portföljen tyngs framför allt 
av de två oljejättarna Exxon 
Mobile och Chevron, samt av 
apotekskedjan Walgreens.

Främst läkemedelsgigan
ten Pfizer har gått bättre än 
index, liksom teleoperatören 
Verizon och Dow Inc som ver
kar inom råmaterial och kemi 
och alltså inte ligger bakom 
börsindexet Dow Jones.

Av de tio var 3M, Dow Inc 
och Walgreens nykomlingar 
gentemot 2019 då JP Morgan 
Chase, Procter & Gamble och 
Merck ingick i hundklubben.

Det är ingen högoddsare att 
det kommer att finnas olje
bolag även i nästa års Dogs of 
the Dow när den spikas vid 
årsskiftet. Vi förekommer den 
med en egen hundportfölj 
för 2021 och väljer då att utgå 

från Stockholmsbörsens hög
avkastare i stället för USA. 

Vi gör vårt urval på Large 
Caplistan, så att det blir bre
dare än OMXS 30. 

Av naturliga skäl hamnar 
aktieslag med där utdelning
en är huvudpoängen högt 
på listan. För att de inte ska 
dominera helt över vanliga 
stamaktier begränsar vi anta
let preferensaktier och Dak
tier till två och tittar närmare 
på preferensaktier separat (se 
sidorna 8–9). 

Ingen av de stora banker
na har lämnat utdelning i år 
och det är osäkert om de av 
politiska skäl kommer att ha 
möjlighet att ge utdelning till 
våren. Därmed är även de ex
kluderade. 

I övrigt har varje aktie i hund
portföljen lika vikt. Direkt
avkastningen baseras på vad 
som betalats ut i ordinarie 
utdelning under 2020 och ak
tiekurser den 30 november. 
Eventuella bonusutdelningar 
är inte inräknade.

Vår hundportfölj får i ut
gångsläget en sammantagen 
direktavkastning på 4,6 pro
cent. Branscherna för våra 
hundaktier spänner över 
fastigheter, teleoperatörer, 
finans, verkstad, energi och 
dagligvaror, vilket ger en bra 
spridning. 

Om ett år vet vi om strate
gin följt sitt historiska möns
ter och gett bättre betalt än 
en passiv indexplacering.

Björn Falkeblad & 
Fredrik Lindberg

placeringsguiden@privataaffarer.se

 Aktie Kurs, 
 kr

Totavk.  
i år, proc

Strax 3,35 -22
Duni 101,20 -22
Starbreeze 1,02 -22
Viking Supply Ships B 58,80 -21
Adapteo 91,20 -21
Dustin Group 59,70 -21
Midway Holdings B 15,90 -21
Consilium B 70,20 -20
Atrium Ljungberg B 175,20 -20
Fingerprint Cards B 15,15 -20
Beijer Alma B 125,80 -18
SSAB A 27,09 -18

 Aktie Kurs, 
 kr

Totavk.  
i år, proc

Skistar B 98,30 -17
Profilgruppen B 84,00 -17
Attendo 44,80 -17
Stendörren Fastigheter B 140,50 -17
C-Rad B 37,30 -16
New Wave Group B 50,30 -16
Intrum 224,20 -16
Doro 42,60 -16
Fenix Outdoor International B 990,00 -15
Nobia 59,20 -15
Duroc B 26,30 -15
Africa Oil 7,24 -14

 Aktie Kurs, 
 kr

Totavk.  
i år, proc

Tradedoubler 2,83 -14
Handelsbanken A 87,10 -14
Arion Banki 5,83 -13
Securitas B 141,00 -13
Coor Service Management 72,00 -13
Image Systems 1,36 -13
Tele 2 B 110,30 -12
Fabege 134,60 -11
Besqab 128,00 -11
Humana 54,10 -11
Feelgood Svenska 2,69 -11
Alimak Group 122,60 -11

Årets kursförlorare på Stockholmsbörsen forts
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skapa ytterligare värden för 
aktieägarna. 

Ett amerikanskt företag 
som är intressant på samma 
konjunkturella tema är Martin 
Marietta som producerar 
byggmaterial och därför även 
gynnas av framtida infrastruk-
turprojekt. Verksamheten 
drar också nytta av regio-
nala monopol tack vare höga 
transportkostnader för sten, 
grus och sand. Vinsten steg 
med hela 20 procent under det 
tredje kvartalet i år, vilket visar 
vilken vinstökningspotential 
som bolaget har. 

Fastighetssektorn har varit 
hårt pressad under året på 
grund av nedstängningar till 
följd av covid-19. Ju mer läget 
normaliseras och livet börjar 
återgå till det normala, desto 
bättre förutsättningar får bolag 
som till exempel svenska Huf-
vudstaden och tyska Around-
town. Båda handlas signifikant 

under de kursnivåer som gällde 
i början på året och har därför 
mycket kvar att återhämta. 
Både balansräkning och sub-
stansrabatt är klart stödjande.

Det kommer ta lång tid att 
vaccinera större delen av värl-
den befolkning. Experter 
tror att 70 procent av 
befolkningen behöver 
antikroppar för att uppnå 
flockimmunitet. 

Tidiga fas-3-resultat 
visar att vaccinen 
fungerar för 
nio av tio, 
vilket innebär 
att knappt 
80 procent 
behöver ha 
utvecklat 
antikroppar 
från att ha 
smittats av 
viruset eller 
tagit vaccin. 

Potenti-
ellt kan det 

vara kortsiktigt negativt för 
hushållens konsumtion att ett 
vaccin är nära antågande då 
det blir rationellt att vara extra 
försiktig. Det är lättare att vara 
restriktiv när man ser ljuset i 
tunneln. 

Det bör kompenseras av 
att fler företag kan vara 
uthålligare med mindre 
sparprogram och mer in-
vesteringar som resultat.

Finanspolitiskt 
kan det fun gera 
på liknande 
sätt. Risken 
är att poli-
tiker som 
redan skapat 
rekordstora 
underskott 
minskar kris-
åtgärderna 
för tidigt. 

Samtidigt 
torde det 
vara lättare 

att godkänna nya stödprogram 
när behovet ses som tillfälligt 
och kostnaden därmed är mer 
förutsägbar.

Det är unikt att stödpaketen 
varit betydligt större än vid ti-
digare kriser. Största skillnaden 
är i USA som har ett betydligt 
mindre generöst socialför-
säkringssystem än europeiska 
länder. I USA står hushållen för 
70 procent av ekonomin. Under 
krisen i våras och somras ökade 
deras inkomster då stöden 
till hushållen var större än in-
komstförlusten. Människor höll 
sig hemma och konsumerade 
mindre och sparade mer.

Trots att det råder viss osäker-
het om hur stödpaketen ska 
förlängas i efterdyningarna av 
valet har hushållen stor upp-
dämd efterfrågan som kommer 
släppas lös när pandemin 
lättar. Bilen, frysen, datorn och 
mobilen har blivit ett år äldre 
och vissa behöver ersättas. 
Sannolikt finns många som har 
ett uppdämt resebehov för att 
nämna några exempel.

Den uppenbara pandemirela-
terade risken för återhämtning 
under nästa år är att ju mer ett 
virus sprids, desto större är ris-
ken för mutationer. Det senaste 
exemplet är att viruset hoppat 
från människan till minkar och 
därefter tillbaka till människan. 

Erik Lundkvist
placeringsguiden@privataaffarer.se

Fem under dogs för 2021
Fem som kan bli vinnare nästa år

Aktie Kurs Totavk i år, 
proc

P/e 2021p P/e 2022p Direkavk, 
proc

Börs

Volvo B 194,85 24,2 15,2 12,9 2,1 OMX

ABB 226,50 4,3 21,3 17,7 3,2 OMX

Martin Marietta (dollar) 273,46 -1,4 26,4 23,7 0,8 NYSE

Hufvudstaden A 134,30 -25,3 26,2 25,1 3,0 OMX

Aroundtown (euro) 5,93 -25,7 12,9 8,9 4,3 Xetra
Källa: Factset 2/12 2020

Årets kursförlorare på Stockholmsbörsen forts

 Aktie Kurs, 
 kr

Totavk.  
i år, proc

Scandi Standard 66,60 -10
VBG B 141,00 -10
Ework Group 72,60 -10
Nobina 57,95 -10
CTT Systems 155,00 -10
Railcare Group 23,65 -10
Bilia A 96,35 -9
Brinova Fastigheter B 28,70 -9
Diös Fastigheter 76,30 -9
Christian Berner Tech Trade B 25,40 -9
Dedicare 37,20 -9
Cellavision 291,20 -9

 Aktie Kurs, 
 kr

Totavk.  
i år, proc

BE Group 32,80 -9
BTS Group B 217,50 -9
Malmbergs Elektriska B 56,80 -8
Alfa Laval 216,30 -8
Traction B 175,00 -8
Essity B 271,90 -8
Eastnine 125,00 -7
Kungsleden 90,45 -7
Traton 225,55 -7
Hanza 14,65 -6
Medivir B 11,62 -6
B3 Consulting Group 45,30 -6

 Aktie Kurs, 
 kr

Totavk.  
i år, proc

Gunnebo 25,00 -6
Catena 385,00 -5
Telia Company 36,36 -5
Elanders B 82,80 -5
Assa Abloy B 204,10 -5
SSM Holding 8,92 -5
Saniona 24,45 -5
Enea 172,40 -5
Elos Medtech B 101,50 -5
H&M B 181,60 -5
AQ Group 218,50 -5
Öresund 123,20 -5

Underläge. Valda aktier inom verkstad, byggmaterial och fastighetsaktier ligger bra till  
om återhämtningen blir starkare än väntat under 2021.

Källa: Factset 2/12 2020
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