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S
tockholmsbör
sen har rusat 
över 30 procent 
i år och väst
världens börser 
överlag har gått 

starkt. Tyska aktieindexet 
DAX och amerikanska Dow 
Jones är upp närmare 15 pro
cent sedan årsskiftet. 

Tillväxtmarknaderna är 
däremot rejält på efterkälken 
och Kina skapar oro. MSCI 
Emerging Markets Index är 
på oförändrad nivå för i år. 

Är det läge att köpa fonder 
för tillväxtmarknader? Vi 
frågade två specialister som 
har olika utgångspunkter. 

Erik Lundkvist, kapitalför
valtningschef på Coeli, ser på 
världens finansmarknader ur 
ett helikopterperspektiv och 
gillar de långsiktiga utsik
terna för tillväxtmarknader. 

Tidigare i år har 
han puffat för 
Latin amerika, 
bland  annat 
i Placerings
guidens febru
ariutgåva. 

Exponering
en gav bra 
resultat under 
det första 
halvåret, men 
under sommar
en har Coeli 
sålt investerin
gen i Latina
merika och i 
stället börjat 
doppa tårna 
i kraschade 
Kinaaktier.

– Eftersom 
Kina låg tidigare 
i pandemicykeln 
och redan hade 
kommit långt såg

Latinamerika ut att 
kunna gynnas mer av 

återöppningar än Kina, 
säger Erik Lundkvist. 
– Sedan juli har vi vå

gat investera lite i Kina 
och mest intressant 
är de aktier som har 

tagit allra mest stryk, 
som teknikaktierna. 
Ned sidan i kinesiska 

aktier lär vara be
gränsad från dessa 

nivåer, säger han.

Kraschen i Kina
aktier följde efter 

statliga påtryck
ningar mot flera 
branscher, där

ibland utbildnings 
och gamingsektorn.

Erik Lundkvist 
anser att reaktionen 

är rimlig. Statens 
 agerande är negativt 

för kinesiska aktier 

eftersom både vins terna 
påvekas negativt och osäker
heten ökat. Det finns också 
en mer långsiktig dimension.

– Kinas vägval är ideolo
giskt och därför långsiktigt. 
Den kinesiska regimen blir 
mer socialistisk och kräver 
ansvar från den privata sek
torn. Kina ser sig nu tillräck
ligt starka på egna ben och 
oberoende av USA att man nu 
vågar gå sin egen väg, säger 
Erik Lundkvist.

Kollegan Jens Barnevik, fond
förvaltare för Swedbank Ro-
bur Small Cap EM A, är mer 
bolagsorienterad i sin analys. 
Han hittar många möjlighe
ter att investera i kvalitets
bolag till attraktiva värde
ringar på tillväxtmarknader. 

Men trots kraftiga kurs
fall i många kinesiska aktier 
är det inte där han ser bäst 
förutsättningar.

– Tidigare har Kina stra
mat åt finansieringen i fas
tighetssektorn. Det har sedan 
handlat om fintechsektorn 
där de stoppade börsnoter
ingen av Ant Group förra 
hösten. Man måste hålla koll 
på Kina och förhålla sig till 

Revansch efter Kinaraset  
– men störst är inte bäst
Det finns chans till kortsiktig revansch för nedtryckta aktier i Kina.  
Men långsiktigt kan andra marknader ge bättre betalt relativt riskerna. 
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”Kinesiska regimen 
blir mer socialistisk 
och kräver ansvar 
från privata sektorn”

Erik Lundkvist

Olika. Index för mognare tillväxtmarknader har 
halkat efter i år, mätt i dollar. 

Tillväxtfond. Jens Barneviks fond har gått bra och 
har bara 3 procent av fondkapitalet i Kina.

Uppåt utan stor vikt i KinaPiggare på fronten
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vad som sker i landet. Kort
siktigt ser jag politisk risk i 
mycket och det ger en högre 
riskpremie för kinesiska ak
tier, förklarar Jens Barnevik.

Fondbeskrivningen är en 
global inriktning på små och 
medelstora företag i tillväxt
marknader. Jens Barnevik 
har bara placerat 3 procent av 
fondkapitalet i Kina.

Han har hittat en alterna
tiv väg för att exponera sig 
mot den expansiva regionen, 
nämligen genom taiwanesis
ka aktier (se separat artikel). 
Taiwan är fondens största 
marknad med 36 procent 
av fondens kapital. Han har 
också placerat mycket i Syd
korea som står för 30 procent 
av fondkapitalet.

– Jag fokuserar där det 
finns ett värdeskapande i bo
lagen i form av forskning och 
utveckling av egna produk
ter. Jag har hittat många väl
skötta bolag av den typen i 
Taiwan och Sydkorea, säger 
Jens Barnevik.

Kina utgör en avsevärd del 
av världsindex för tillväxt
marknader, men är på sikt 
inte heller första val för Coelis 

Erik Lundkvist. Han har un
der en tid föredragit vad som 
brukar benämnas frontier 
markets framför de traditio
nella tillväxtmarkna derna. 

Frontier markets innefattar 
länder som ligger i en ännu ti
digare tillväxtfas än jättarna 
Kina, Indien och Brasilien. 
Här finns länder som Viet
nam, Georgien, Nigeria, Tan
zania, Kenya och Jordanien. 

Medan de mer etablerade 
tillväxtmarknaderna står på 
ett marginellt plus för året 
har frontier markets stigit 
med nästan 20 procent sedan 
årsskiftet. 

– Vi har varit positiva till 
frontier markets en tid. Dessa 
marknader har tidigare varit 
väldigt impopulära, men har 
gått väldigt bra i år. Nu har en 
del av uppvärderingen redan 
skett, men frontier markets 
är fortsatt intressant, säger 
Erik Lundkvist.

Jens Barnevik är också 
investerad i några frontier 
markets, bland annat genom 
investeringar i ett georgiskt 
investmentbolag. 

Aktier i tillväxtmarknader 
brukar av hävd vara lågt vär
derade jämfört med liknande 
bolag i väst, särskilt när man 
väger in den högre tillväxt
takten. 

Indien sticker där emot ut 
som högt värderat och är i 
nuläget ingen favorit för vare 

sig Erik Lundkvist  eller Jens 
Barnevik. Indiska aktieindex 
för småbolag har gått starkt 
under pandemin och är upp 
78 procent på ett år. 

Dyra aktier har blivit ännu 
dyrare i Indien, konstaterar 
Jens Barnevik.

– Landet har en intressant 
inhemsk marknad, men mån
ga av produkterna som till
verkas i landet, som många  
indiska bilar, säljs bara i Indi
en. ITkonsulttjäns ter sticker 
ut som en av få framgångsrika 
exportindustrier från landet 
och det tycker jag säger gans
ka mycket, beskriver Jens 
Barnevik.

Varför är värderingen så 
hög i Indien?

– En förklaring skulle kunna 
vara att inhemska investerare 
i Indien i princip bara köper 
indiska aktier. Dessutom är 
den indiska börsen liten om 
man ställer den i förhållande 
till den indiska ekonomin, 
vilket kan ge en priseffekt, 
förklarar Jens Barnevik.

Att kapitalflöden och likvi
ditet påverkar aktiepriser är 
inte ovanligt. Det sker stän
digt när marknader eller te
man ökar eller minskar i pop
ularitet och tillgäng lighet. 

Jens Barnevik förklarar att 
Taiwan är en sådan mark
nad. Den är lite krångligare 
att komma åt som utländsk 
investerare. Möjligen kan det 
förklara att han där har kun
nat hitta många aktier han 
tycker är prisvärda.

Precis som Stockholmsbör
sens tillväxtaktier generellt 
kan börserna på tillväxt
marknader förväntas ha en 
svängigare kursutveckling. 
Det är en risk som över tid 
är värd att ta för en del av ett 
långsiktigt sparande, anser 
Erik Lundkvist.

Hur ska man som privat-
investerare förhålla sig till 
tillväxtmarknader?

– Det är klart intressant att 
månadsspara i exempelvis en 
Asien eller frontier markets
fond på mycket lång sikt, 
till exempel som ett barn
sparande.

Marcus Fridell
red@privataaffarer.se

”Inhemska  
investerare  
i Indien köper 
i princip bara 
indiska aktier”

Jens Barnevik

Förvärvs-
maskin i 
Östeuropa
Sarantis är ett 
grekiskt konsument-
bolag inom bland 
annat skönhets- och 
hårvårdsprodukter 
och har en 50-årig 
historik. Bolagets in-
riktning på Öst europa 
gör att bolaget 
kvalificerar sig för 
tillväxtmarknader.

 – Bolaget köper 
och förädlar bolag 
inom sin nisch och 
påminner lite om 
L’Oréal med lokalt 
starka varumärken på 
marknader som Polen, 
Ukraina och i Balkan. 
Aktien handlas till ett 
p/e-tal på 14 och har 
bra huvudägare och 

ledning, förklarar Jens 
Barnevik.

Aktien handlas 
i Aten och har ett 
börsvärde på omkring 
600 miljoner euro.

Indien till 
rabatt
Fairfax India är ett 
investmentbolag 
inriktat på Indien. 
Bolaget grundades 
2014 av den kana-
densiske affärsman-
nen och investeraren 
Prem Watsa. Han har 
kallats för Kanadas 
Warren Buffett men 
är född och uppvuxen 
i Indien.

– Även om jag 
tycker indiska aktier 
är högt värderade är 
Fairfax India ett bra 

sätt att exponera sig 
mot regionen genom 
en skicklig huvud-
ägare, säger Jens 
Barnevik.

Portföljen består 
till stor del av bolag 
inom bank och finans. 
Aktien handlas till 
en substansrabatt på 
omkring 20 procent 
och är noterad på 
Torontobörsen. 

Halva  
priset  
i Georgien
Georgia Capital är ett 
georgiskt invest-
mentbolag med en 
rad olika typer av 
investeringar i landet, 
varav en del verksam-
heter har byggts upp 
organiskt av bolaget. 

Största innehavet 
är Bank of Georgia, 
som är Georgiens 
största bank och övri-
ga investeringar finns 
i bland annat apotek, 
sjukhus, skolor, vat-
tenkraft, vingårdar 
och bilverkstäder.

– Georgien befinner 
sig i en jobbig region, 
men folket arbetar 
hårt utan att få något 
gratis. Det är ett 
västorienterat land 
där många tjänstemän 
i landet har utbild-
ningar från England 
eller USA. 

Georgia Capital 
handlas till en sub-
stansrabatt på över 
50 procent, vilket lär 
spegla den politiska 
risk som finns i lan-
det. Aktien handlas i 
London.

Tre case i Jens Barneviks fond
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Några av marknadens  placerings experter deltar i en lekfull tävling i Privata 
Affärer. Varje månad lämnar de ett aktie tips.  Placeringshorisonten är sex 
månader. Den som lämnar de bästa tipsen under året utses till årets expert.

Vilken aktie är mest köpvärd just nu?

Johan Thorén, 
Strand Kapitalförvaltning

Kjell Group, kurs 65,60 kr  
Slutkurs 22/9

Kjell Group, eller Kjell & Co 
som butikskedjan heter, säljer 
i huvudsak tekniktillbehör via 
butiker och online i Sverige 
och Norge, samt helt online i 
Danmark. Bolagets butikskon
cept med försäljning över disk 
gör det möjligt att ha liten bu
tiksyta i de dyra butikslägena 
och större butikslager längre 
bak och ibland i källare där 
hyran är betydligt lägre.

Den riktigt stora styrkan är 
dock den höga servicenivån 
med målet att hjälpa kunderna 
att lösa teknikproblem. Detta 
som både sker i butikerna och 
online med hjälp av Bambusers 
liveshoppinglösning gör kun
derna mindre priskänsliga och 
mer lojala. Det märktes speci
ellt i samband covid utbrottet 
förra våren då bolaget klarade 
sig betydligt bättre än konkur
renterna. 

Vi investerade i samband 
med börsintroduktionen och 
har för avsikt att behålla ak
tierna länge till.

Jonas Olavi,
Alpcot

Embracer, kurs 179,30 kr  
Slutkurs 22/9

Spelutvecklaren  Embracer har 
haft det tuffare på börsen än 
i verksamheten. Faktum är att 
det går lysande för bolaget och 
med sina många spelstudior har 
de en diger lista på kommande 
spellanseringar.

Affärsmodellen att köpa 
spelstudior med intressanta 
spel ger Embracer en snabbfil 
till nya spel, men också studion 
en möjlighet att nå en bredare 
publik. 

Embracer har en stor för
värvs kassa och kommer 
fortsätta att förvärva i hög 
takt. Effekterna av kinesiska 
politiska spelminskande initia
tiv är enligt bolaget försumbar. 
Hög kvalitet kan aldrig vara fel, 
särskilt när priset har reduce
rats.

Hans Christian Bratterud, 
Odin Fonder

Absolent, kurs 430 kr  
Slutkurs 22/9

Absolent är ett intressant 
bolag inom luftrening som 
passar väl in i Odinmodellen: 
1. Prestationen har historiskt 
varit imponerande med kraftig 
tillväxt de senaste åren drivet 
av en accelererad förvärvs
takt. Bolaget har även haft 
en mycket god avkastning på 
kapitalet. 
2. Positionen för framtiden 
bedömer vi som stark – efter 
ett tuffare 2020 och mycket 
internt arbete för att renodla 
och få upp effektiviteten i de 
förvärvade bolagen är Absolent 
nu redo för nästa steg. Med 
produkter som ligger rätt i ti
den och renar luft i exempelvis 
fabriker och storkök från skad
liga ämnen för människor och 
miljö finns det goda förutsätt
ningar för att hjälpa kunderna 
till en bättre arbetsmiljö. 
3. Priset anser vi är attraktivt 
på en normaliserad vinst, och 
med hänsyn till kapade kostna
der bedömer vi multipeln som 
attraktiv för ett tillväxtbolag 
som Absolent

Erik Lundkvist, 
Coeli

Surgical Science, kurs 241 kr 
Slutkurs 22/9

Surgical Science är en världs
ledande tillverkare av VRsimu
latorer för användning inom 
kirurgin. Med hjälp av dessa 
kan kirurgerna simulera olika 
ingrepp, främst inom titthåls
kirurgi och endoskopi, med 
syfte att möjliggöra en säkrare 
och mer träffsäker behandling 
av patienterna. 

I somras förvärvades den 
israeliska konkurrenten Simbio
nix, vilket innebar att Surgical 
Science tog ett rejält kliv 
framåt. Simbionix försäljning 
2019 var nämligen fyra gånger 
högre än den för Surgical 
Science. I och med köpet blir 
Surgical Science den domine
rande aktören på området och 
har potential att nå i stort sett 
samtliga betydande kunder i 
USA, Asien och Europa. 

Aktien är en kursraket med 
fortsatt god potential. Värde
ringen är hög, men försäljning
en väntas växa med 20 procent 
per år och vinsten betydligt 
mer än så under de kommande 
tre åren.

Börspanelens Anette 
Dahlberg går vidare i kar
riären. Hon byter arbets

plats från Länsförsäkringar 
till Första APfonden och 
tvingas lämna walk over i 

vår börspanel på grund av 
regler i den nya arbets
miljön. Vi tackar för fina 

placeringsidéer under året 
och fyller vakansen när ett 
nytt börsår tar vid. 




