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I årets upplaga av BV-portföljen har fokus varit att leta efter 
bolag med fin vinsttillväxt och som värderas hyggligt lågt. Det har 
varit en utmaning men vi har hittat en del nya kandidater. Och så 
ett par gamla trotjänare, förstås.    SID 22

Tillväxt till rimligt värde

Börsen har stigit med drygt 3 procent den senaste månaden 
efter starka halvårsrapporter där utsikterna inför hösten ser allt lju-
sare ut. Nyckeltalen pekar mot att uppgången kan fortsätta.  SID 3

Starka rapporter lyfter humöret”

Veoneer
Avknoppningen från Autoliv är en 
global ledare inom utveckling av fordons-
säkerhetselektronik. Tillväxtutsikterna ser 
goda ut, men förväntningarna är höga.  SID 5

Bulten
Underleverantörer till fordons-
branschen kämpar ständigt mot prispress 
och tuffa villkor. Bulten är inget undantag, 
men kanske är aktien för billig ändå?  SID 10

Beijer Electronics
Teknikhandelsbolaget har haft 
massiva problem de senaste åren och aktien 
har underpresterat kraftigt. Siffrorna hittills 
under 2018 imponerar dock.  SID 12

Efter sommaruppehållet så inleder vi en ny säsong av Börsveckan och 
med det även en ny upplaga av BV-portföljen. Som tidigare så ingår 

dels gamla favoriter men även ett par nya kandidater som vi bedömer 
har god chans att prestera väl det kommande året. Häng med!

SID 22-23

Ny säsong för BV-portföljen



Repetitiva intäkter
i stark tillväxt

Delårsrapport januari-juni 2018

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden.  
Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

• Nettoomsättning 465 Mkr (388)

• Resultat efter finansnetto 48,1 Mkr (54,2)

• Rörelsemarginal 11,4 % (14,9)

• Vinst per aktie före utspädning 1,29 kr (1,44)

• Kassaflöde - löpande verksamheten 119,8 Mkr (134,1)
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Rapportoerioden är till ända och 
börsen fortsätter att röra sig uppåt efter 
mestadels positiva besked från storbolagen. 
Det har varit en bra börssommar med en 
uppgång på 3 procent för OMXSPI den 
senaste månaden. Överlag har prognoserna 
för resterande del av 2018 och framförallt 
för 2019 justerats uppåt efter att bolagen 
presenterat sina Q2-rapporter.

För ett år sedan skrev jag en krönika om 
att jag trodde att börsfesten höll på att ta 
slut, efter flera års uppgång och allt högre 
förväntningar, kombinerat med en ränta 
som sakteligen håller på att justeras upp 
både i USA men även i Europa och här 
hemma i Sverige. Fram till för en månad 
såg det ut som att börsuppgången inte or-
kade fortsätta med en börs (OMXSPI) som 
stod och stampade på samma ställe som i 
juli 2017. Men den senaste månadens upp-
gång gör ändå att börsutvecklingen får be-
traktas som god det senaste året. Inkludera 
utdelningarna blir uppgången 7 procent. 

Det här med att förutspå börsens ut-
veckling på 1-2 års sikt är en svår sport. 
Det är heller inget vi ägnar särskilt mycket 
tid över. För oavsett hur börsen går så finns 
det alltid spännande bolag att köpa. Bolag 
som växer med egen kraft, som har intres-
santa produkter och affärsidéer som kunder 
efterfrågar oavsett hur den allmänna bör-
sen går och som framförallt är underana-
lyserade och dolda för den breda massan. 
Hur börsen värderas är givetvis inte ovik-
tigt, men över tid så är det vinsttillväxten 
som spelar störst roll för individuella bo-
lags aktiekurser och det är därför betydligt 
bättre att försöka förutspå vilka bolag som 
har bäst förutsättningar för god vinsttill-
växt framgent än att försöka förutspå hur 
börsen som helhet går. 

Vid den här tidpunkten för två år sedan 
var till exempel Brexit högt upp på agen-
dan och det fanns en genuin oro kring att 
Trump kunde väljas in som USA:s presi-
dent i november 2016. Förra året vid den-
na tidpunkt så konstaterade vi istället att 
marknaderna hade skakat av sig dessa oros-
moment på ett nästan provocerande sätt 
och börsen hade istället stigit rejält alltse-
dan Trump valdes in. Hans utlovade offen-
siva åtgärder som gynnar den amerikanska 
ekonomin, däribland skattereformen som 
implementerades nyligen, satte fart på ak-
tiekurserna i kombination med en stadigt 

förbättrad världsekonomi och centralban-
ker som (fortsatt?) är ytterst försiktiga med 
att strama åt penningkranarna. 

I år är ser läget lite ljusare ut på mak-
rofronten med starka data från i stort sett 
samtliga världens kontinenter. Den ameri-
kanska ekonomin tuffar på och här hemma 
i Sverige är läget likadant, av den senaste 
BNP-utvecklingen att döma. EU-området 
har sina akilleshälar med exempelvis Italien 
som en potentiell oroshärd, men allt sam-
mantaget är utvecklingen ändock positiv 
för EU som helhet. 

Men betyder det att det är positivt för 
börsutvecklingen? Det behöver absolut 
inte vara så. Tvärtom så var en av farhå-
gorna inför Q2-rapporterna eventuella 
flaskhalsar i produktionen hos de större 

verkstadsbolagen och att orderingången 
för industrin slagit i taket och att det inte 
kan bli bättre än så här. Marknaden blickar 
ju alltid 6-9 månader framåt och är skicklig 
på att förutspå konjunkturavmattningar. 

De signaler som halvårsrapporterna gav 
var dock överlag positiva. Skulle man sam-
manfatta vd-orden till en enhetlig röst om 
utsikterna för världsekonomin så kan man 
säga att det råder en ganska hög grad av 
optimism.

Bryter man ner Q2-siffrorna i detalj så 
konstaterar vi att över 40 procent av stor-
bolagen rapporterade bättre än väntat när 
man ser till vinsten före skatt. Det är fram-
förallt omsättningen som överraskat mest 
positivt, jämfört med resultatet. Och detta 
kan man knyta an till flaskhalsar i produk-
tionen som gör att det blir svårt att matcha 
den höga efterfrågan utan att dra på sig 
ökade kostnader i form av övertidsersätt-
ning, konsulter, högre priser till underle-
verantörer etc. Men de flesta bolagen har 
klarat av detta väldigt väl ändå, givet för-

utsättningarna. Volvo var kanske det bolag 
som överraskade mest positivt vad gäller 
lönsamheten. 

För ett år sedan låg p/e-talet för börsen 
kring 17 för helåret 2017 och då räknade 
analytikerna med att vinsttillväxten skulle 
landa på 4 procent för helåret 2017 jämfört 
med 2016. I år är p/e-talet 15 för helåret 
2018 och då förväntas vinsttillväxten acce-
lerera till 10,5 procent jämfört med 2017. 
Blickar vi mot 2019 så är p/e-talet 14,5 
med en vinstökning kring mer ”normala” 
4 procent. Direktavkastningen håller sig 
samtidigt mellan 4-4,5 procent både i år 
och nästa år vilket gör börsen till en attrak-
tiv plats att sätta kapitalet på givet räntelä-
get. 

Det är med andra ord en rimligt vär-
derad börs om analytikerna får rätt i sina 
prognoser. Ett p/e-tal på 15-16 är inte sär-
skilt dyrt. Speciellt inte om man ser till de 
fortsatt pressade räntenivåerna. Analytiker-
na har dock alltid en tendens att överreage-
ra, såväl på upp- som på nedsidan, så man 
måste verkligen fråga sig om vinstprogno-
serna är rimliga eller ej? Man ska som sagt 
också komma ihåg att börsen tenderar att 
ligga steget före vinstutvecklingen. Därför 
toppar börsen innan vinsterna toppar och 
bottnar innan vinsterna bottnar. Normalt 
toppar börsen ungefär ett halvår innan vin-
sterna når sin toppen. 

För att tro på fortsatt börsuppgång häri-
från så ska man anta att den starka kon-
junkturen håller i sig i ett par år till och 
att vinsttillväxten kommer bibehållas på en 
nivå kring 5-10 procent. Multipelmässigt 
är börsen inte dyr och vinstförväntningarna 
ser efter halvårsrapporterna ut att vara rea-
listiska.

Under tiden fortsätter vi på Börsveckan 
att jaga köpvärda bolag och vi startar även 
en ny säsong med BV-portföljen, där både 
gamla och nya favoriter tar plats. 

Trevlig läsning! 

”Oavsett hur börsen går så 
finns det alltid spännande 
bolag att köpa. Bolag som 
växer med egen kraft, som 

har intressanta produkter och 
affärsidéer.”

GABRIEL ISSKANDERGABRIEL ISSKANDER

CHEFREDAKTÖRCHEFREDAKTÖR

Starka rapporter lyfter 
humöret
Börsen har stigit med drygt 3 procent den senaste månaden med stöd 
av överlag starka halvårsrapporter där utsikterna inför hösten ser allt 
ljusare ut. Nyckeltalen pekar mot att uppgången kan fortsätta.  

KRÖNIKA

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden.  
Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

• Nettoomsättning 465 Mkr (388)

• Resultat efter finansnetto 48,1 Mkr (54,2)

• Rörelsemarginal 11,4 % (14,9)

• Vinst per aktie före utspädning 1,29 kr (1,44)

• Kassaflöde - löpande verksamheten 119,8 Mkr (134,1)
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räknat med att parterna slutligen ska mötas 
vid förhandlingsbordet och nå en lösning. 

Om en förhoppningsvis fortsatt stabil 
global konjunktur är det som främst kan 
driva på riskviljan ytterligare under hös-
ten så saknas det inte hot mot en gynnsam 
börsutveckling.  

Handelskonflikten
När vi blickar framåt så tror vi, i likhet 
med majoriteten av analytikerkollektivet, 
att just handelsfrågan kan bli det största 
hotet mot ett fortsatt positivt börsklimat. 
Donald Trump har trappat upp retoriken 
mot Kina och hotar nu med 25-procentiga 
tullar på kinesiska varor omfattande 200 
miljarder dollar. Tullar som skulle kunna 
införas redan under september. Ett försök 
av presidenten att tvinga kineserna till för-
handlingsbordet men hittills har den kine-
siska ledningen inte gett efter för direkta 
hot. Istället tycks Kina förbereda sig ge-
nom att införa åtgärder som begränsar de 
negativa effekterna av ett eventuellt han-
delskrig. Dit hör bland annat lättnader på 
kreditmarknaden och en kraftig försvag-
ning av den kinesiska yuanen som tappat 
nära 8 procent mot dollarn sedan slutet av 
maj (se diagram). 

Räntor
Räntemarknaden är också främst ett inter-
nationellt kort eftersom vi räknar med att 
det dröjer till tidigast mot slutet av detta 
år innan Riksbanken törs skrida till verket 
och försiktigt börja höja räntan. Den ame-
rikanska centralbanken har däremot kom-
mit en bra bit in på sin åtstramningscykel 
och väntas, givet att handelskonflikten inte 
eskalerar, höja räntan ytterligare två gång-
er i år. En septemberhöjning är i princip 
helt inprisad på räntemarknaden medan 
en decemberhöjning ges lite drygt 60 pro-
cents sannolikhet. Även om räntehöjning-
arna i sig är någon form av styrkebesked 
så är risken förstås att finansmarknaderna 
reagerar med viss skepsis på dessa.

Mer allvarligt för finansmarknaderna i 
stort är nog ändå om de långa marknads-
räntorna rör sig uppåt. Vi har sett tidigare 
i år hur den amerikanska börsen reagerat 
negativt - och dragit med sig andra bör-
ser – när den amerikansk tioårsräntan letat 
sig över den, i alla fall symboliskt, viktiga 
3-procentsnivån.  Nu ligger den åter och 
tuggar kring denna nivå och det finns fak-
torer som talar för fortsatt ränteuppgång. 

För om de positiva tillväxteffekterna av 

TEXT: PETER HEDLUND | peter.hedlund@borsveckan.se

TEXT: GABRIEL ISSKANDER| gabriel.isskander@borsveckan.se

TEXT: MARCUS EWERSTRAND| redaktionen@borsveckan.se 

TEXT: LARS FRICK| lars.frick@borsveckan.se

KRÖNIKA

Det har varit en het sommar inte bara 
vädermässigt utan även på börsen. Även 
internationellt har det varit hett på de 
flesta marknader och den genomsnittliga 
uppgången bland mer utvecklade ekono-
mier (Developed Markets) landar på hela 
2,7 procent med Danmark (+5,7 procent) 
och Schweiz (+5,6 procent) i topp. 

En stark rapportperiod har bidragit till 
börsuppgångarna samtidigt som den glo-
bala, och svenska, konjunkturen motstått 
de mer dystra profetiorna och fortsatt att 
utvecklas väl. Det ska väl också konstateras 
att de flesta nog underskattat de positiva 
tillväxt- och vinsteffekter som de ameri-
kanska skattesänkningarna bidragit med. 
Att amerikanska ekonomin växte med 4,1 
procent under årets andra kvartal var ett 
tydligt styrkebesked. I EMU-området har 
visserligen tillväxten dämpats något men 
under senare delen av sommaren har det 
faktiskt åter börjat komma en del positiva 
överraskningar på makroområdet. I Sve-
rige har i sin tur tillväxten också överraskat 
positivt och Konjunkturinstitutets baro-
meterindikatorn har stabiliserats på en hög 
nivå (se diagram).

I den negativa vågskålen får läggas att 
en eskalerande handelskonflikt tidvis lagt 
lite sordin på börsstämningen. Även om 
det hela samtidigt håller på att utvecklas 
till något av ett bilateralt handelskrig mel-
lan USA och resten av världen. Hittills har 
dock finansmarknaden reagerat lugnt och 

PEKKA KÄÄNTÄ

En orolig makrohöst väntarEn orolig makrohöst väntar

Barometerindikatorn, 
Sverige

CNY per US dollar

de amerikanska skattesänkningarna kanske 
underskattats så är baksidan av sänkning-
arna att Trump-administrationen ganska 
grovt underskattat de negativa effekterna 
på statskassan. Så samtidigt som Federal 
Reserve stramar åt och ECB och Bank of 
Japan minskar på sina köp av statspapper 
så stiger utbudet på amerikanska obligatio-
ner kraftigt under hösten. Risken är därför 
att finansmarknaden underskattar pressen 
uppåt på långa marknadsräntor. 

Politik
När det gäller de politiska skeendena är 
det inte så förvånande att blicken åter rik-
tas mot USA som står inför ett synnerligen 
viktigt mellanårsval till kongressen i no-
vember. En redan hög konfliktbenägen-
het riskerar att stegras ytterligare fram till 
dess. En första, stor konfrontation lär bli 
den höjning av skuldtaket som måste ge-
nomföras inom de närmaste månaderna. 
Trump har redan gått ut med att han inte 
tvekar att stänga ner statsapparaten och 
även om den negativa effekten på finans-
marknaden tenderar att vara av övergående 
natur så kan det bli värre än vanligt den 
här gången.

Bostadsmarknaden
Slutligen förtjänar det att nämnas ett mer 
specifikt hemvävt hot i form av den svens-
ka bostadsmarknaden. Nu närmar sig den 
mörka hösten och nästan lika säkert som 
amen i kyrkan lär utvecklingen av bostads-
priser hamna under lupp när aktiviteten 
på bostadsmarknaden avtar. Det finns en 
ganska stor sannolikhet för att förra hös-
tens boprisfall återupprepas i år. En sådan 
utveckling tenderar att skrämma främst 
utländska placerare och riskerar att pressa 
både svensk börs och krona.

Att det finns flera hot på finansmarkna-
den är visserligen inget ovanligt men börs-
hösten ser ut att kunna bli lite extra orolig 
den här gången. Men håller bara den glo-
bala tillväxten i sig brukar eventuella risker 
också kunna pareras. 

Sommarbörsen har varit stekhet såväl i Sverige som internationellt. 
Stark konjunktur talar för en fortsatt resa uppåt men hot saknas inte. 
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ANALYS

Hög prislapp i Veoneer
Veoneer är en global ledare inom utveckling av fordonssäkerhetselektronik. Bolaget knoppades av nyligen 
från Autoliv och tillväxtutsikterna ser goda ut. Men förväntningarna är högt ställda.

TEXT: MARCUS EWERSTRAND| redaktionen@borsveckan.se 

Fakta om Veoneer
•  Veoneer är en global ledare inom 

utveckling av fordonssäkerhetselektro-
nik. Bolaget avknoppades nyligen från 
Autoliv och tillhörde tidigare segmen-
tet Electronics under fyra år. Bolaget 
har ett joint venture med Volvo Cars 
och arbetar med aktiv säkerhet och 
autonomkörning (självkörande bilar).

•  Börsvärdet uppgår till ca 29 miljar-
der SEK.

•  Största aktieägare (andel kapital/rös-
ter i procent) är Cevian Capital (9,62), 
Alecta Pensionsförsäkring (9,42), AMF 
Försäkring & Fonder (6,66), Första AP-
fonden (3,50) och Didner & Gerge Fon-
der (2,31). 

Fordonsbranschen upplever just 
nu mycket spännande tider. Självkörande 
bilar, mer avancerad teknologi inom säker-
het och eldrift är tre trender med kraftig 
tillväxt. Nytillskottet Veoneer har tidigare 
varit en del av Autoliv i nästan fyra år som 
en del av affärsområdet Electronics. Ytterst 
så arbetar Veoneer med produkter som ska 
förebygga trafikolyckor och minska ska-
dorna när en kollision inte går att undvika. 
Förutom att man kommer att fortsätta att 
utveckla system som har människan i fokus 
så har man allt mer positionerat bolaget 
för att ta fram lösningar inom integrerade 
körassistanssystem men även högautoma-
tiserad körning. Kopplat till dessa system 
så tillhandahåller Veoneer även avancerade 
sensorer och kameror för aktiv säkerhet. 
Volvo Cars, som har en oerhörd stark posi-
tion inom fordonssäkerhet, har ett 50 pro-
centigt joint venture med Veoneer genom 
bolaget Zenuity. Här utvecklas avancerad 
mjukvara för beslutsfattande och kontroll 
inom autonom körning.

Ledningen i Veoneer, med gamle Auto-
liv-vd:n Jan Carlson i spetsen, ser mycket 

goda tillväxtutsikter framöver med en un-
derliggande marknad som växer tvåsiff-
rigt. Fram till 2025 så förväntar man sig 
en årlig, genomsnittlig omsättningstillväxt 
på cirka 13 procent vilket drivs av utveck-
lingen inom segmentet aktiv säkerhet som 
ses växa med 23 procent totalt sett under 
samma period. Samtidigt är konkurrensen 
tuff. Förutom att tillväxten i sig kan tänkas 
locka nya aktörer till marknaden så finns 
idag flera väletablerade bolag som Aptiv, 
Bosch, Continental och Denso inom sam-
ma segment. 

Tuff konkurrens
Veoneer investerar dock kraftigt. För 
2018 räknar man sig en hög investerings-
grad på nästan 10 procent i förhållande till 
omsättningen. Därigenom försöker man 
man bygga inträdesbarriärer mot nya ak-
törer över tid. Men dessa är troligen inte 
de största hoten mot Veoneer. I prospek-
tet inför särnoteringen av bolaget tar man 
upp den allt tuffare konkurrensen från IT-
jättarna.  Här noteras att området för aktiv 
säkerhet är ett segment under utveckling 
inom bilindustrin och att antalet konkur-
renter riskerar att öka i takt med att leve-
rantörer utanför den traditionella fordons-
industrin, överväger de affärsmöjligheter 
som finns inom autonom körning. Det är 
dock fortsatt möjligt för Veoneer att växa 
givet att hela marknaden växer kraftigt men 
lönsamhetsutvecklingen kan bli lidande på 
grund av prispress.

Just lönsamheten har varit, och är, fort-
satt ett bekymmer. Ser man till resultatut-
vecklingen mellan 2015 och 2017 så har 
Veoneer endast redovisat röda siffror. Och 

utvecklingen i närtid ser heller inte ut att 
ha förbättrats om man ser till senaste halv-
årsrapporten. Både försäljningssiffran och 
rörelseresultatet var sämre än väntat un-
der andra kvartalet. Orderboken uppgår 
visserligen till över 8 miljarder kr (senaste 
12 månaderna), men ledningen guidar för 
fortsatta förluster, i linje med Q2, även för 
Q3 och Q4 i år. 

Försäljningen för helåret 2018 ses också 
vara på samma nivå som 2017. Det är först 
2019 man börjar närma sig ett nollresultat. 
Till 2020 så är ledningens finansiella mål-
sättning att nå en rörelsemarginal på 0 till 
5 procent. Det är mycket lågt i grunden om 
man jämför med t.ex. konkurrenten Aptiv 
som har en rörelsemarginal på väl över 10 
procent. Aspekt att beakta är emellertid att 
Veoneer är i kraftig expansionsfas. Men 
även om vi i ett scenario antar att Veoneer 
når den finansiella målsättningen till 2025 
och samtidigt uppnår samma marginalnivå 
som Aptiv så är uppsidan ändå inte bety-
dande. 

I närtid, 2019, så ligger EV/EBITDA på 
över 17 kontra Aptivs värdering för 2019 
på drygt 10. Sammantaget så ser värde-
ringen relativt ansträngande ut och det är 
inprisat att Veoneer kommer växa kraftfullt 
de kommande åren vilket begränsar upp-
sidan i vår bok. Väger man därtill in kon-
kurrensen på marknaden så blir det i sig en 
begränsande faktor för vinstvisibiliteten. 

För den som trots allt gillar bolaget och 
vill bevaka aktien så går lock-up perioden 
ut den 31:e mars 2019. Då kan ankarinves-
tare som varit med i särnoteringen sälja, 
vilket kan skapa köpmöjligheter. Vårt råd 
blir att avvakta tills dess. 

En trygg och nöjd 
bilåkare.

(Mkr) 2017 2018E 2019E

Omsättning 20 581 20 616 23 603

EBITDA 773 897 1708

EBIT -282 -160 498

EV/Sales 1,5 1,5 1,3

EV/EBITDA neg. neg. 17,5

EV/EBIT neg. neg. 60,1

Veoneer

Kurs: Råd: Rapport: 
444,85 26/10 Avvakta
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BRANSCHÖVERSIKT

Fotbolls-VM blev en succé för det 
svenska landslaget som inte gått så långt 
sedan -94. För spelbolagen blev antag-
ligen utfallet det bästa någonsin för ett 
stort mästerskap med favoritfall och flera 
förlängningar samtidigt som svenskarna 
spelar allt mer. Naturligtvis är det bolagen 
med stor exponering mot sportspel som 
i första hand borde skördat frukterna av 
detta, i första hand sportspelsleverantören 
Kambi men också operatörerna med hög 
andel sportbok som Kindred och Nordic 
Leisure (NLAB). Så blev det dock inte alls 
då samtliga tog stryk efter sina rapporter. 
Kambi föll med 10 procent, Kindred med 
13 procent och värst var NLAB där slakten 
stannade först vid 30 procents nedgång.

Kambi - orimliga förväntningar
I Kambi var rapportfallet mest ett resul-
tat av orimliga förväntningar efter en ak-
tiekurs som mer än dubblats det senaste 
året. Mycket av uppgången kommer från 
att kundsigneringarna tagit fart i takt med 
gynnsamma legala förändringar. Omregle-
ringen i Sverige har gjort att ATG blir kund 
efter årsskiftet och i USA har det nationella 
sportspelsförbudet lyfts vilket innebär att 
varje delstat får avgöra huruvida sportspel 
ska vara lagligt eller ej. Den amerikanska 
fantasysportsjätten DraftKings samt Rush 
Street signerades också och även om skat-
ten ser ut att bli hög på sina håll (36 pro-
cent i Pennsylvania) så finns det definitivt 
potential i den amerikanska marknaden. 
Men för kvartalet isolerat så kunde man 
hoppats på mer, omsättningen för Kambis 

kunder steg inte med mer än 11 procent. 
Gynnsamma matchutfall, framförallt i fot-
bolls-VM, lyfte dock sportspelsmarginalen 
till 7,8 procent och intäkterna ökade där-
med 25 procent. En intressant iakttagelse 
är att sportspelsmarginalen inte bara öka-
de från favoritfall utan även via ett ändrat 
spelmönster med mer snabba livespel där 
marginalen är högre. Bolaget höjde därför 
också sin guidning om sportboksmargina-
len till intervallet 6,5-8 procent framöver. 
Rörelseresultatet för kvartalet blev 2,4 
MEUR och ställt i relation till börsvärdet 
på omkring 530 MEUR så ställer det höga 
krav på utvecklingen framöver. 

Kindred - stabil rapport 
I Kindreds fall så ökade spelöverskottet 
med 31 procent under Q2, varav 24 pro-
centenheter organiskt, samtidigt som rö-
relseresultatet före av- och nedskrivningar 
(ebitda) ökade 27 procent organiskt i lokala 
valutor. I juli var tillväxten 30 procent så 
man kan verkligen fråga sig varför aktien 
straffades efter dessa starka siffror. Förvisso 
hade aktien gått starkt inför rapporten och 
rapporten i sin helhet var ungefär som vän-
tat. Vad marknaden verkar tagit fasta på är 
möjligen en svag utveckling i Norden där 
tillväxten stannade på 2 procent. Det säger 
en del om hur hård konkurrensen är och 
i Norden är casinospel nästan dubbelt så 
stor som sportboken för Kindred. För kon-
cernens samlade regioner är fördelningen 
tämligen jämn med några procentenheters 
övervikt för casinodelen. Den annalkande 
svenska regleringen och dess inverkan på 

Spelbolagens sommar
Det har varit en händelserik sommar för spelbolagen med fotbolls-VM, 
en kommande svensk reglering och kvartalsrapporter med stora kurs-
reaktioner.

TEXT: PETER HEDLUND | peter.hedlund@borsveckan.se

den viktiga casinoverksamheten i Sverige 
kan därmed ha skrämt vissa investerare. 
Vd Henrik Tjernström och ordförande 
Anders Ström valde dock att köpa på sig 
aktier i fallet. Personligen tror jag Kindred 
kommer ta över ledartröjan från Svenska 
Spel i Sverige på lång sikt. Inte minst ge-
nom initiativ som det 12-åriga sponsor-
kontraktet med svensk fotboll som teckna-
des under senaste kvartalet. I min mening 
är Kindred antagligen den mest välskötta 
operatören med en gedigen historik av så-
väl regleringar som förvärv samt en kom-
petent ledning. Jag tror man kommer leda 
den konsolidering som följer efter regle-
ringen men samtidigt får vinsten i bolaget 
svårt att lyfta nämnvärt under 2019-2020 
då spelskatten från Sverige och kanske 
Nederländerna belastar resultaträkningen. 
Bolaget handlas till ev/ebit 15 och Kindred 
blir nog ingen börsraket, men ska man väl-
ja en operatör för byrålådan så är det nog 
Kindred man ska ha.   

NLAB - flera frågetecken 
Nordic Leisure stod för kvartalets stora 
besvikelse. Våra konservativa estimat un-
derträffades då omsättningen inom fram-
förallt sportboken var en besvikelse. Om-
sättningen inom Nätspel ökade 32 procent 
mot fjolårets kvartal men minskade återi-
gen sekventiellt (-2 procent). Samtidigt var 
spelmarginalerna högre inom både casino 
och sportbok så bruttoomsättningen är 
alltså än lägre än spelöverskottet (omsätt-
ningen). Lanseringen i Litauen som skulle 
ske under Q2 blev försenad men i juli blev 
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bolagets plattform certifierad och redo för 
lansering. Den ska nu lanseras så fort det 
är ”affärsmässigt rätt i tid” skriver man. 
Varför den inte lanseras direkt är något 
förvånande med tanke på att man borde 
vara redo marknadsmässigt då planen var 
en lansering i Q2. Något oroväckande är 
också att man inte ger någon vägledning 
om hur juli börjat. Hade juli varit en bra 
månad så hade man nog gladeligen kom-
municerat detta. För NLAB som laddar för 
förvärv med betalning delvis genom egna 
aktier så är det av största intresse att aktie-
kursen inte tar för mycket stryk. Vi är där-
för rädda att det kan bli ett till svagt kvartal 
innan det förhoppningsvis blir bättre. Af-
filiateverksamheten inom Media tappade 
även den en smula till 0,8 MEUR från 0,85 
i Q1, med marginellt ökad ebitda-marginal 
om 52 procent. Ett litet affiliateförvärv 
annonserades för en köpeskilling om 0,9 
MEUR men inget om omsättning eller 
resultat. Positivt var i alla fall att kostnads-
kontrollen fortfarande är god. Justerat för 
aktiveringar, avskrivningar och engångs-
poster var rörelsemarginalen på 21,4 pro-
cent vilket är fullt godkänt. Efter det stora 
kursfallet behåller vi ändå köprådet. Vi tror 
Q3 blir ett mellankvartal men sedan bör 
litauenlanseringen vara på plats, säsongs-
mönstret starkare och förhoppningsvis gör 
man något förvärv som man tidigare kom-
municerat.    

Rapportsvängningarna var stora också 
för bolagen som inte har någon stor sport-
bok. Netent som kommenteras på sidan 9 
straffades hårt medan Evolution Gaming 

steg 11 procent. En rapportreaktion som 
varit genomgående den senaste tiden för de 
båda bolagen och tronskiftet som ledande 
casinoleverantör befästs ytterligare av Evo-
lution för varje kvartal som går. 

Leovegas - dubbla budskap 
Att konkurrensen tilltagit är något flera av 
operatörerna vittnat om. I Leovegas fall 
valde bolaget att dra i handbromsen för 
marknadsföringen då konkurrensen drivit 
upp priserna varpå bolaget gjorde bedöm-
ningen att avkastningen på ökad mark-
nadsföring helt enkelt inte lönade sig. Det 
verkar klokt om än att det reser frågetecken 
för om det bara är priserna som är tillfälligt 
hinder eller om det fundamentalt föränd-
rats till det sämre? En omvänd vinstvarning 
gick man i alla fall ut med då endast 35 pro-
cent av omsättningen lades på marknadsfö-
ring mot över 42 procent som man flaggat 
för. Aktien steg direkt på beskedet men det 
är i vår mening en vinstvarning av låg kvali-
tet då omsättningen också var lägre än vän-
tat på 87 MEUR mot väntade 92 MEUR. 
Leovegas lämnade sedan hela rapporten 
i förra veckan och aktien föll 15 procent, 
trots att rapporten i stora drag redan var 
känd. Det var starten på Q3 med en om-
sättning i juli månad på endast 25,6 Mkr 
som skrämde slag på investerarna. Det är 
en tillväxt på 45 procent mot fjolårets juli-
månad, vilket kan jämföras med 76 procent 
för Q2. Hälften av den tillväxten kommer 
från förvärven av Royal Panda och Rocket 
X och faktiskt merparten om vi justerar 
för nedstängda marknader under fjolåret. 

Man kan därför fundera över om bolaget 
egentligen växte organiskt alls under juli. 
Avgående CFO Viktor Fritzén menar att 
man definitivt hade organisk tillväxt och att 
man skulle vara rejält besviken om omsätt-
ningen under Q3 skulle bli mindre än Q2. 
Man menar också att utvecklingen i juli har 
flera orsaker där det mesta är hänförligt till 
den brittiska marknaden. Flera affiliates 
har stängts ned efter den brittiska spelmyn-
digheten infört tuffare regler. Man pekar 
också på att GDPR gjort att marknadsfö-
ringsmöjligheterna till befintliga kunder 
begränsats samt ett glapp för affiliatelänkar 
då man bytt design på hemsidan. Mark-
nadsföringen har också under VM inriktats 
mer mot sportspelskunder som har lägre 
lönsamhet än casinospelare. Marknadsfö-
ringen har nu åter inriktats mot casinospe-
lare och affiliateproblematiken har ordnat 
sig. Visst är julisiffrorna fog för oro men 
samtidigt ska man inte dra för stora växlar 
på en enskild månad. Vi anser att Leo fort-
satt har mer att ge och behåller köprådet.      

Mr Green - svag lönsamhet
Mr Green kom med en rapport som var 
stark på översta raden där tillväxten var 43 
procent varav 27 procentenheter organisk. 
Förvärvet från Bonnier av Evoke utvecklas 
väl och väntas visa svarta siffror i Q3 sam-
tidigt som de bedömda synergierna höjdes 
till 40 Mkr. Längre ner i resultaträkningen 
var det däremot betydligt svagare, mycket 
som en följd av Evokeförvärvet men rörel-
semarginalen var inte högre än 5,7 procent 
(12,3), exklusive förvärvsrelaterade avskriv-
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ningar. Vi får nog ge Mr Green några kvar-
tal till innan vi utvärderar Evokeförvärvet 
och hur lönsamheten utvecklas. Rapporten 
togs emot kyligt på börsen och tappade 8 
procent.

Betsson - ett steg framåt 
Även i Betsson blev det en rejäl kursreak-
tion, för ovanlighetens skull dock en posi-
tiv sådan där aktien steg 18 procent. Detta 
efter att omsättningen ökade med 14 pro-
cent i Q2 varav 11 procent organiskt. Det 
är inte heller någon lyckträff i sportboken 
som man skulle kunna tro efter fotbolls-
VM, om än att det såklart hjälper till. Den 
viktiga kasinoverksamheten växte nämli-
gen 12 procent organiskt och utgjorde 76 
procent av intäkterna i kvartalet. Rörel-
seresultatet förbättrades hela 45 procent 
och kanske är Betsson åter på rätt väg med 
effektiviseringar och en ändrad marknads-
föringsstrategi som lyfter lönsamheten. Vi 
har varit avvaktande till aktien under de se-
naste åren innan vi ifjol såg en ljusning och 
lyfte till köp, då också efter en bra Q2-rap-
port. Det visade sig dock vara en tillfällig 
förbättring och vi tog bort köprådet efter 
Q4-rapporten. Den här gången vill vi se en 
mer uthållig förbättring innan vi byter fot, 
men utvecklingen bådar gott. 

   Vi har fortfarande flera bolag kvar i 
rapportfloden, däribland affiliatebolagen 
som Catena Media och Net Gaming samt 
konglomeraten Cherry och norska GIG. 
Dessutom kommer Global Gaming som 
fortfarande handlas under 30 kr. Flera av 
rapporterna blir intressanta ur helt olika 
perspektiv. GIG har tappat rejält på börsen 
på regleringsoron på hemmamarknaden i 
Norge. Men bolaget har flera ben att stå 
på utöver operatörsverksamheten där den 
egenutvecklade sportboken är den senaste. 
I Cherrys fall vill vi se att den positiva ut-
vecklingen från de senaste kvartalen håller 
i sig och att ett nytt ledarskap kommer på 
plats efter att Anders Holmgren fått spar-

ken efter insideraffärer. För Global Ga-
ming är det viktigt att tillväxten inte tappat 
allt för mycket efter den svagare Q1-rap-
porten. Osäkerheten kring huruvida licens-
förfarandet i Sverige kommer kräva anpass-
ningar blir också något att hålla ögonen 
på. I Estland har bolaget nu fått licens för 
Ninjacasino och grundtipset är också att 
man får en svensk licens utan för stora svå-
righeter, om än att bolaget inte har någon 
erfarenhet av regleringar. 

Spelregleringen närmar sig
När vi sedan hunnit syna alla rapporter 
vänds fokus mot Spelmyndigheten (gamla 
Lotteriinspektionen) som den 1 augusti 
öppnade upp för licensansökningar. Det 
har pratats om att myndigheten är under-
bemannad och vi får se om man hinner be-
handla alla ansökningar innan den 1 januari 
då regleringen träder i kraft. Idag bedöms 
det finnas flera hundra spelaktörer på den 
svenska marknaden varpå inte alla kom-
mer söka licens, samtidigt som flera aktörer 
utanför den svenska marknaden kommer 
söka licens. Hur många antalet ansökning-
ar blir råder det flera bud om men mellan 
50-150 bolag har nämnts.    

Spelmyndigheten pratar om 50-70 bolag 
och det kan alltså ta tid att behandla alla 
ansökningar. Myndigheten har rekryterat 
men har också tidigare flaggat för att de är 
underbemannade. För bolagen som behö-
ver komplettera eller förändra verksamhe-
ten innan de godkänns kan tiden alltså bli 
knapp.  

De stora förändringarna för bolagen blir 
först och främst en skatt på 18 procent på 
spelöverskottet. För operatörerna tynger 
det bruttomarginalen, för leverantörer och 
affiliates sänker det omsättningen. 

För operatörerna införs en omsorgsplikt 
som känns något diffus men syftar till att 
operatören åläggs ansvaret att upptäcka 
och stoppa ett farligt spelbeteende. En 
kund som stänger av sig hos en operatör 

ska också stängas av hos samtliga via ett 
centralt register. Marknadsföringen ska 
vara ”måttfull” samtidigt som kanaler som 
Facebook och Google blir tillgängliga, 
sponsring av till exempel idrottslag likaså. 
Även tv-reklam i kanaler som inte tidigare 
sänts från utlandet blir lagligt. För leve-
rantörerna ska spelen certifieras vilket bör 
vara en smal sak, speciellt för de leveran-
törer som verkat på reglerade marknader 
tidigare.

Konkurrensen förändras då Svenska 
Spel och ATG till exempel ger sig in i on-
linekasino såväl som sportspel med nya 
leverantörer, däribland Evolution Ga-
ming, Netent och Kambi. Många av de 
små aktörerna som inte får licens eller inte 
ens söker licens blir rimligen billiga för-
värvsobjekt. En del fusioner är säkerligen 
också tänkbara då stora volymer krävs för 
att svälja skattekostnaderna samtidigt som 
marknadsföringen kostar stora summor i 
en hårt konkurrensutsatt marknad. Mark-
nadsföringen tror många bedömare kom-
mer avta efter regleringen men mig skulle 
det inte förvåna om den snarare tilltar till 
en början då bolagen ska positionera sig 
och har fler kanaler att välja mellan. Lång-
siktigt kan den dock tänkas gå ned då varje 
kund blir mindre lönsam då spelöverskottet 
från spelarna betalar sig 18 procent mindre 
efter skatten. 

En annan intressant del är bonusför-
budet som införs. Endast nya kunder får 
erbjudas bonusar, vilket är en högst märk-
lig företeelse då nya aktörer utan svenska 
kunder gynnas, vilket snedvrider konkur-
rensen. Det kan säkert bli en djungel med 
kampanjer och tävlingar eller andra former 
av erbjudanden som liknar bonusar som 
spelmyndigheten får ta sig en funderare 
över vad som ska tillåtas. Klart står i alla 
fall att det blir en händelserik och spännan-
de period som väntar i branschen.   
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Therese Hillmans första kvartals-
rapport på jobbet som ny vd för Netent 
var ingen rolig historia och aktien föll 
knappt 19 procent på rapportdagen. An-
ledningen var omsättningen som kom in 
på 437 Mkr (413). I euro räknat motsvarar 
det en minskning om 0,8 procent och det 
är klart sämre än den redan svaga utveck-
lingen vi sett för Netent det senaste året. 
Rörelsemarginalen på 34 procent (35,6) 
försvagades också den efter att kostnader-
na ökat med 8,5 procent. Drygt hälften av 
det kommer dock från ökade avskrivningar 
från spelsläpp, så på den fronten är det inte 
lika illa ställt. Men om inte tillväxten tar 
fart framöver så lär det också ge avtryck i 
marginalen.

Just tillväxten står förstås i fokus och 
Hillman pratar om flertalet initiativ för att 
vända på utvecklingen. Det handlar emel-
lertid mest om högre intern effektivitet 
med att få ner ledtider och frigöra resur-
ser. Man valde också att anställa flertalet 
konsulter man tidigare använt sig av, vilket 
resulterade i att personalkostnaderna ökade 
13,5 procent under andra kvartalet. Just ef-
terfrågan på programmerare lär också fort-
satt vara hög och driva löneinflationen.

Tuff konkurrens 
Konkurrensen är stenhård på slots där flera 
av konkurrenterna (Yggdrasil, Quickspin, 
Play ’n win) startats av tidigare anställda 
hos Netent. Det torde även fortsättningsvis 
vara en utmaning att behålla/attrahera de 
bästa programmerarna. I takt med den öka-
de konkurrensen ställs det också högre krav 
på spelen där alla spelsläpp måste vara rik-
tigt bra. Så har det alltså inte varit tidigare 
men det senaste varumärkesspelet Jumanji 
uppges gå väldigt bra. Det vill också till att 
man får till flera fullträffar då slots utgjorde 
91 procent av omsättningen i kvartalet. Li-
ve-casino aktören Evolution Gaming växte 
sina intäkter med 40 procent i årets andra 
kvartal, vilket förstås tar marknadsandelar 
från slots på onlinecasinomarknaden.  

Det för oss in på resterande 9 procent 
som bordsspel utgör (där live-casino in-
går). Här hade man kunnat hoppas på att 
live-casinot äntligen skulle få fäste efter 
lanseringen av ”Live-beyond Live”. Men 
live-casinot är ingen räddningsplanka för 

Netent där bordsspel endast ökat med 0,4 
procentenheter av de totala intäkterna från 
fjolårets andra kvartal. 

Nej, förutom att spelen måste bli mer 
konkurrenskraftiga så är tillväxten i Netent 
framförallt knuten till nya operatörskun-
der och marknader. På den fronten ser det 
aningen bättre ut där 8 nya kunder signera-
des och 7 driftsattes i kvartalet. Samtidigt 
väntar 28 kunder på att driftsättas vid andra 
kvartalets utgång. Där ingår en lansering i 
kanadensiska provinsen British Columbia 
med en operatör och även en asiatisk ope-
ratör. Även i några delstater i USA öppnas 
marknaden upp men utvecklingen går sakta 
och i Pennsylvania blev dessutom spelskat-
ten på slots skyhöga 54 procent. 

Insiders köper  
Utvecklingen på de mogna marknaderna i 
Norden och Storbritannien var svag medan 
Sydeuropa utvecklades bättre. Under Q2 
utgjorde Sverige 14 procent av intäkterna 
och skatten från den kommande reglering-
en får en effekt på ungefär 2,5 procenten-
heters minskning av den totala omsättning-
en enligt bolaget. Efter omregleringen är 
cirka 50 procent av intäkterna från regle-
rade marknader. 

Vd Hillman menar att ambitionen för 
året är en högre intäktsökning än kostnads-
ökning men menar också att det kommer 
ta tid att vända på skutan och för 2018 är 
det högst tveksamt om den målsättningen 
infrias. 

Aktien värderas till ev/ebit 15 på rullan-
de tolv månaders basis och den värderingen 

är den klart lägsta på väldigt länge i Ne-
tent. Men sen så ser inte heller vinsten ut 
att öka, vilket såklart måste till för att bära 
även denna (för Netent) låga värdering. 
Det verkar många tro att den kan göra, 
däribland flertalet insiders som grundaren 
Pontus Lindwall, ägarfamiljen Hamberg, 
vd samt Max Mittereggers fond Gladiator 
som samtliga har köpt aktier efter rap-
portraset.  

Vi har nu varit avvaktande till aktien i 
drygt två år vilket varit rätt.

Men det är klart, förr eller senare når 
även Netent en botten. Värderingen har 
kommit ned men det är fortfarande inget 
fyndläge om man inte tror att bolaget åter 
hittar tillbaka till tillväxtspåret. Det är upp 
till bevis för bolaget och vi håller oss fort-
satt på sidlinjen.   

Fortsatt kräftgång i Netent
Netent kom återigen med en rapportbesvikelse, men insiders verkar tro på en snar vändning då många 
köpt aktier efter raset som kom efter Q2:an. Vi är osäkra på om vändningen är nära. 
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Göteborgsbaserade Bulten är 
ett relativt litet bolag på Stockholmsbör-
sens mid-cap lista och för en ganska ano-
nym tillvaro som en underleverantör till 
fordonsbranschen. Bolaget tillverkar och 
köper in så kallade fästelement (skruvar, 
muttrar, brickor, bultar etc) och säljer vida-
re till framförallt europeiska bil- och last-

bilstillverkare. Omsättningen uppgår till 3 
miljarder kronor på årsbasis och börsvärdet 
är cirka 2,2 miljarder kronor. 

I likhet med exempelvis Bufab så erbju-
der Bulten så kallade fullservice-koncept 
(FSP-avtal) där man åtar sig att inte bara 
sälja dessa komponenter utan vill helst ta 
över all hantering av dessa, såsom logistik, 
leverans, inköp och även upphandlingar 
och kvalitetssäkring. Trenden inom indu-
strin är att företagen alltmer outsourcar 
den här typen av tjänster till just specialis-
ter som Bufab och Bulten och bolaget har 
en lång (och hyfsad framgångsrik) historia 
av att tjäna bra pengar på den här typen 
av affärer. 86 procent av omsättningen går 
idag mot lätta fordon och resterande till 
kommersiella fordon.  

Fin kundlista
Fördelarna för kunden är att man enbart 
jobbar med en specialiserad leverantör och 
att detta leder till en effektivare produk-
tionsprocess, samt att Bulten kan minska 
kostnaderna överlag genom att ständigt för-
bättra komponenterna så att dessa blir bätt-
re och till exempel minskar totalvikten på 
fordonen. Man har till exempel Ford, Jaguar 
Landrover och Volvo Cars på kundlistan.

Det som driver efterfrågan är främst 
outsourcingtrenden, men viktigt är även 
slutkonsumenternas efterfrågan på fordon. 
Historiskt sett har fordonsförsäljningen va-
rit cyklisk och rör sig i tämligen stora vågor 
upp och ner i cyklerna. Utöver det så råder 
det en prispress inom fordonskomponent-
marknaden och det är generellt inga jätte-
marginaler som Bulten har att spela med. 
Snittet de senaste fem åren är 6,4 procents 
rörelsemarginal och målet är att nå minst 7 
procent över tid. Under 2017 nådde Bulten 
7,4 procent, även om första halvan av 2018 
börjat klart sämre på lönsamhetsfronten.

Bolaget har dels egna fabriker men kö-
per även in en betydande del av sina kom-
ponenter från andra leverantörer. Fördel-
ningen mellan egenproduktion och inköp 
är cirka 60/40. Stål är givetvis en viktig 
insatsvara och stålprisets fluktuationer ska-
par osäkerhet från tid till annan. När priset 
stiger så dröjer det ett tag innan Bulten kan 
föra över det till kunden i form av prissäk-
ringar i kontrakten. Det kan göra lönsam-
hetsantaganden ännu mer osäkra på kort 
sikt.  

En stark trend inom fordonsbranschen 
är elbilarnas framfart och popularitet. Än 
är elbilarna en väldigt liten del av den to-

Rea i Bulten
Underleverantörer till fordonsbranschen kämpar ständigt mot prispress och tuffa villkor från kunderna. Bul-
ten är inget undantag, men allt har sitt pris och vi ser aktien som klart attraktivt värderat för tillfället efter 
en längre tids kräftgång. 

TEXT: GABRIEL ISSKANDER| gabriel.isskander@borsveckan.se

Bultens finansiella mål:

•  Växa mer än branschen i genomsnitt
•  Minst 7 procents rörelsemarginal
•  Avkastning på sysselsatt kapital om 

minst 15 procent

Bolags största ägare Andel av röster  
 & kapital

Volito 21,39%

Investment AB Öresund 11,71%

Lannebo Fonder 10,76%

Spiltan Fonder 4,38%

Bulten AB 3,23%

Dimensional Fund Advisors 2,90%

Tredje AP-fonden 2,66%

Franklin Templeton 1,68%

Carnegie Fonder 1,47%
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Save the date: Börsveckans Småbolagsdag, 5 sept 2018 på Operaterrassen, Stockholm.
 
Småbolagsdagen är ett samarbete mellan Financial Hearings, Börsveckan och Placera.
Bolagen presenterar sin verksamhet och därefter följer en frågestund ledd av Lars Frick journalist på 
Börsveckan. Presenterande bolag är bla. Kancera, Diamyd Medical, IRLAB, Episurf, Karolinska Development, 
Investment AB Splitan och Arise Windpower. 

Anmälan samt ytterligare information finns på www.financialhearings.com. Välkommen!

tala fordonsflottan men efterfrågan ökar 
successivt och det här är en viktig fråga för 
många aktörer i branschen. För Bultens 
del så hävdar man att ”komponentvärdet” 
på en elbil är cirka 40 procent högre än för 
en bil med förbränningsmotor. Elbilar har 
nämligen oftast chassit i aluminium vilket 
kräver fler bultar och fästelement. 

Marknaden är överlag ganska fragmen-
terad men Bulten själva anger sin mark-
nadsandel till 17 procent i Europa, vilket 
gör att bolaget tillhör bland de största spe-
larna. Bultens tillverkningsvolymer uppgår 
till 60 000 ton. I Tyskland finns Kamax 
som har tillverkningsvolymer som är tre 
gånger så stora som Bultens men i regel så 
sysslar bjässarna i branschen med bredare 
kundsegment och har även C-komponen-
ter, till skillnad mot Bulten som alltså till 
100 procent är exponerad mot fordons-
branschen. 

På väg in i USA
Europa är den viktigaste marknaden och 
står för 92 procent av omsättningen. Stor-
britannien noteras för nästan en tredjedel 
av omsättningen följt av Tyskland (20 pro-
cent) och Sverige (16 procent) som vikti-
gaste enskilda marknader. Men Bulten har 
sakteligen tagit små steg in i USA där man 
ingått ett Joint Venture med en distribu-
tör. Man har även en egen fabrik och har 
ett avtal som är värt 50 miljoner dollar som 
ska börja sättas i arbete i år och på sikt är 
USA givetvis en superintressant marknad 
för Bulten. 

Tittar man på hur aktien har utvecklats 
på senare tid så kan man ana att Bulten haft 
en del operativa problem. Aktien är till ex-
empel ner 10 procent det senaste året, på 
en allmänt stark börs och där andra un-
derleverantörer som exempelvis Bufab och 
Gränges stigit över 30 procent vardera. 

I fjol kunde Bulten uppvisa en tillväxt-
takt kring 7 procent och kunde även bibe-
hålla marginalen kring 7,4 procent (7,5). 
Under första halvan av 2018 låg tillväxten 
på fina 12 procent (varav 7 procentenheter 

organiskt) jämfört med föregående år men 
rörelsemarginalen var en klar besvikelse 
och föll ner till 7,4 procent (8,0). Avgående 
vd Tommy Andersson skyller delvis på sti-
gande råvarukostnader som man ännu ej 
kunnat kompensera fullt ut för, men även 
för ökade investeringar som gjorts i pro-
duktionskapacitet samt av en ojämn pro-
duktionstakt på grund av upprampning av 
nya fordonsmodeller. Orderingången steg 
med 10 procent vilket indikerar en fortsatt 
god efterfrågan och de flesta bedömare ser 
ännu ingen större avmattning inom bilpro-
duktionen i världen.  

Resultatutvecklingen är förstås en be-
svikelse, men om förklaringarna som led-
ningen pekar på stämmer så torde det fin-
nas relativt goda chanser att se stigande 
lönsamhet framöver. Efterfrågan finns där, 
nu handlar det om att få ut prishöjningarna 
mot kund, vilket man ska ha stor respekt 
för att det inte är lätt alla gånger. Men som 
vi förstått saken så finns detta i majoritet 
reglerat i kundavtalen, precis som i Bufabs 
fall. Det sänker risken. Samtidigt är det 
viktigt att Bulten fortsätter sin satsning i 
USA för att diversifiera bort en del av eu-
ropaexponeringen. Självklart säljer de eu-
ropeiska tillverkarna även utanför Europa, 
men det är viktigt att etablera kundrelatio-
ner även utanför EU:s gränser på sikt. Bul-
ten aviserar också att man kommer ligga 
på en högre investeringstakt än vanligt den 
närmaste tiden. Man bygger bland annat ut 
fabriker i Polen och en ny ytbehandlings-
anläggning i Hallstahammar.  

Skördetid väntar
Bulten ser inkommande volymer från tidi-
gare tecknade kontrakt på sammanlagt en 
halv miljard i full produktionstakt år 2020. 
Det är nästan 20 procent högre än omsätt-
ningen år 2017 och skulle indikera en ge-
nomsnittlig tillväxttakt om 6 procent under 
perioden 2017-2020. Med tanke på att den 
organiska tillväxten steg till nästan 9 pro-
cent i Q2 så är dessa siffror inga omöjlighe-
ter att uppnå.  

Vi kalkylerar med en fortsatt stark till-
växt i år, för att därefter mattas av under 
2019 och 2020. Rörelsemarginalen vågar 
vi inte räkna med kommer komma till-
baka till 7,5 procent riktigt. Vi skissar på 
7,1 procent i år och cirka 7,3 procent nästa 
år, vilket känns rimligt om man beaktar de 
ökade investeringarna också. Skalfördelar 
finns givetvis, men investeringarna i utöka-
de fabriker kräver kapital och ökad perso-
nalstyrka så vi vågar inte räkna med några 
betydande skalfördelar trots en fin tillväxt. 

Allt detta ger ändå en attraktiv värdering 
anser vi. P/e-talet blir inte högre än 11 på 
våra prognoser för 2019 och skuldjusterat 
betalar man 8,6 gånger rörelsevinsten för 
2019. Det tar höjd för riskerna som fram-
förallt handlar om konjunkturkänsligheten 
och exponeringen mot enbart fordonssek-
torn. 

Det som väger upp är dels den struktu-
rella trend som råder i branschen med out-
sourcing av komponentförsörjning och dels 
att Bultens finansiella muskler är starka och 
att huvudägarna Öresund och Volito ökat 
ägandet på sistone. 

Allt har sitt pris och även om Bulten 
kanske inte förtjänar särskilt höga multip-
lar så är priset på aktien för låg just nu för 
att vi ska avstå att köpa.  
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Omsättning 2856 3230 3553 3830

Rörelseresultat 210 229 260 283

Ebit marginal 7,4% 7,1% 7,3% 7,4%

Vinst/aktie (kr) 7,98 8,4 9,6 10,3

P/e-tal 13,0 12,3 10,8 10,0

Ev/Ebit 10,6 9,7 8,6 7,9
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ANALYS

Beijer Electronics Group
•  Beijer Electronics produkterbjudande kretsar framförallt kring visualisering och data-

kommunikation. Samtliga produkter inom dessa teknikområden är egenutvecklade och 
står för över 90 procent av koncernens omsättning. För att komplettera de egenutveck-
lade produkterna marknadsförs även ett tredjepartssortiment inom styrsystem och driv-
system.

•  Bolaget grundades 1981 och finns representerat i hela världen, dels via egna kontor 
men även via distributörer. Tillverkningen sker i Sverige och i Taiwan. Man köper in del-
komponenter från externa leverantörer och sätter ihop dem i egna anläggningar. Koncer-
nen omsätter runt 1,3 miljarder kronor i årstakt och delar in verksamheten i tre affärs-
områden:

•  Beijer Electronics (51 procent av koncernens omsättning). Utvecklar operatörstermi-
naler som styr, övervakar och kontrollerar processer automatiskt, likt en elektronisk 
hjärna, ofta i en utsatt miljö. Har nyligen lanserat ett nytt produktprogram som heter 
X2-serien, som omfattar både mjuk- och hårdvara för operatörsterminaler. Rörelsemar-
ginal första sex månader är 5,8 procent (1,7).    

•  Westermo (40 procent). Utvecklar robusta nätverkslösningar för tillförlitlig datakommu-
nikation till många krävande marknadssegment, som Marin och Offshore till exempel. 
Lösningarna utgörs av det egna operativsystemet WeOS och hårdvaruplattformar. Rörel-
semarginal första sex månader är 14,5 procent (9,3). 

•  Korenix (9 procent). Sysslar med trådlös datakommunikation. Huvudfokus ligger på 
säkerhets- och övervakningsapplikationer. Rörelsemarginal första sex månader är -3 pro-
cent (-3).

Teknikhandlaren Beijer Elec-
tronics (BELE) är ett bolag vi har skri-
vit om ett par gånger de senaste åren. Bo-
laget har haft stora operativa problem på 
senare tid och gått från att vara ett välskött 
och höglönsamt bolag med marginaler på 
10-11 procent år 2010-2011 till att göra 
förlust år 2016 och leverera en rörelse-
marginal på 1,5 procent år 2017. Anled-
ningarna bakom nedgången är många och 
kräver en egen A4-sida, men i korthet så 
har det handlat om att man tappade en 
viktig kund i form av Mitsubishi Electric 
år 2016 och med det försvann en femte-
del av omsättningen. Ungefär samtidigt så 
började efterfrågan på BELE:s produkter 
falla kraftigt från den viktiga amerikanska 
olje- och gassektorn och att anpassa kost-
nadsbasen till permanent lägre volymer tar 
givetvis tid. BELE:s lönsamhet kollapsade 
som sagt och det gjorde även att skuld-
sättningen blev alarmerande hög, vilket 
vi pekade på i en analys i början av 2017. 
Vi såg framför oss en nyemission och den 
kom också under sommaren 2017 och var 
på 225 Mkr brutto. 

Ny produktportfölj
I analysen för prick ett år sedan (17-34) så 
såg vi inget köpläge kring 40 kr. Trenden 
i verksamheten var ganska positiv men det 
fanns en oro kring skuldsättningen. När 
aktien kom ner mot 30 kr i början av 2018 
(BV 18-06) så satte vi däremot ett spekula-
tivt köpråd. Aktien är sedan dess upp över 
30 procent och tillbaka till 40 kr ungefär 
och vi har under denna period hunnit se 
två starka rapporter från bolaget som gett 
understöd till den positiva aktieutveckling-
en under första halvan av 2018. 

Caset i BELE bygger just på att bolaget 
faktiskt förnyat produktportföljen rejält på 
senare tid efter det avslutade samarbetet 
med Mitsubishi och att det kommer bidra 
till att lyfta efterfrågan och öka skalbarhe-
ten. Ledningen lyfter upp det faktum att 
man inte tummat på satsningarna inom 
FoU och produktutveckling vilket skapar 
goda möjligheter att kapitalisera på den 
nya uppdaterade produktportföljen (se 
faktarutan för mer info om de olika affärs-
områdena och dess olika produkter). Detta 
väntas som sagt leda till en god tillväxt men 
framförallt kraftigt stigande lönsamhet 
under 2018 och 2019. Investmentbolaget 
Svolder verkar tro på det och har köpt en 

Comeback för BELE
Beijer Electronics har haft massiva problem de senaste åren och aktien har underpresterat kraftigt. Men 
2018 ser ut att bli en vändpunkt för bolaget och trots att aktien gått starkt sedan vårt köpråd i början av året 
så ser vi en fortsatt fin uppsida. 

TEXT: GABRIEL ISSKANDER| gabriel.isskander@borsveckan.se

hel del aktier under 2017 och fortsatt öka 
innehavet under 2018. Svolder kan bolaget 
väl. Investmentbolaget var redan över fem 
år sedan storägare i BELE men sålde allt 
år 2013 (vältajmat) och är nu alltså tillbaka.  

Vd Per Samuelsson och den övriga led-
ningen satsar på att inom 2-3 år komma 
tillbaka till en rörelsemarginal på minst 
10 procent över en konjunkturcykel. Det 
är samma nivåer man uppnådde för 7-8 
år sedan alltså. Receptet är följande. Dels 
ska BELE växa via kompletterande mindre 
förvärv och dels så ska man i allt högre ut-
sträckning gå mot fler tjänster och lösning-
ar till förmån för ren produktförsäljning 
av hårdvara. Man vill erbjuda service och 
produktutveckling i nära relationer med 
kunderna för att tjäna mer pengar. För 
att kunna göra det så behöver produktut-
budet vara ständigt attraktiv för kunderna 
och det är därför som ledningen under de 
senaste åren inte tummat särskilt hårt på 
FoU trots lönsamhetsproblemen. Den se-

naste tiden har en rad nya produkter och 
tjänster för mjukvara lanserats, samtidigt 
som ledningen satsat hårt på att optimera 
försäljningsprocesserna och marknadsde-
len av bolaget. I det korta perspektivet har 
det tyngt (och kommer att tynga) resulta-
tet, men förhoppningen är att det leder till 
en successiv förbättrad lönsamhet. Bolaget 
har bland annat lanserat en ny generation 
operatörspaneler, X2-serien, uppgraderat 
mjukvaran iX och introducerat verktyg för 
uppkoppling till internet. En stor del av 
koncernens framtida intäkter väntas såle-
des genereras av nyligen utvecklade pro-
dukter.  

Den senaste halvårsrapporten visar att 
BELE är på rätt väg. Omsättningen steg 
med 17 procent under årets första sex 
månader och rörelsemarginalen landade 
på 5,2 procent (1,5). Orderingången steg 
samtidigt med 23 procent så det ser ut att 
kunna bli ett starkt tillväxtår för BELE. 
Och det som är extra glädjande är att alla 

gabriel.isskander@borsveckan.se
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Omsättning 5616 6000 6300

Rörelseresultat*  252 330 353

Ebit marginal 4,5% 5,5% 5,6%

Vinst/aktie (kr) 6,45 9,0 9,6

P/e-tal 18,8 13,4 12,6

Ev/Ebit 14,7 11,3 10,5

* Justerat för engångsposter
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(Mkr) 2017 2018E 2019E

Omsättning 1206 1390 1555

Rörelseresultat 18 76 115

Rörelsemarginal 1,5% 5,5% 7,4%

Ev/Ebit 86,8 20,6 13,6

Ev/Sales 1,3 1,1 1,0
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Industrihandlaren Momentum 
Group, som är en tidigare avknoppning 
från B&B-koncernen, har varit en liten 
favorit för oss det senaste året. Caset har 
varit att bolaget efter avknoppningen (som 
genomfördes i juni 2017) kommer att gyn-
nas kraftigt som eget bolag och att det 
finns en rad åtgärder som ledningen, med 
duktige vd Ulf Lilius i spetsen, kan initiera 
omgående för att lyfta lönsamheten från 
pressade nivåer utan någon större drag-
hjälp från marknaden. Det skadar givetvis 
inte att det (för tillfället?) är god fart på 
marknaden för industriförnödenheter tack 
vare den starka nordiska industrikonjunk-
turen vi upplever just nu. Bolaget har re-
dovisat fem delårsrapporter som fristående 
bolag och trenden i varje kvartal har varit 
kraftiga lönsamhetsförbättringar och ett 
starkt kassaflöde vilket pressat ner skuld-
sättningen till attraktiva nivåer. 

Momentum har ett brutet räkenskapsår 
som börjar 1 april och slutar 31 mars. Un-
der det senaste räkenskapsåret 2017/18 
ökade omsättningen med 4 procent, trots 
sju färre arbetsdagar och trots att Mo-
mentum lade ner 15 olönsamma butiker 
inom Tools-kedjan i Sverige. Samtidigt 
steg rörelsevinsten, justerat för engångs-
poster, med 30 procent. Rörelsemargina-
len landade därmed på 4,5 procent (3,6) 
vilket var i linje med vad vi räknade med. 
Snittet för de tre föregående åren var an-
nars låga 3,7 procent i rörelsemarginal.

Nyligen presenterades rapporten för 
första kvartalet (april-juni) i det nya räken-
skapsåret 2018/19 och den var stark på alla 
fronter. Omsättningen fortsatt stiga med 
10 procent, varav 2 procent organiskt, och 
den viktiga underliggande rörelsevinsten 
ökade med 35 procent. Marginalen stärk-
tes därmed till 4,5 procent (3,7). 

Fokus har varit på att öka den interna 
effektiviteten, minska de fasta kostnaderna, 
minska butiksytorna och satsa mer på ser-
vice och underhåll. Fortsätter Momentum 
på den inslagna vägen så ska det inte vara 

Momentum imponerar
Industrihandlaren Momentum har riktigt god fart i affärerna och fortsät-
ter dessutom att arbeta hårt med att öka lönsamheten.  

TEXT: GABRIEL ISSKANDER| gabriel.isskander@borsveckan.se

Kort om Momentum Group
Momentum är en återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter och 
erbjuder därtill tjänster och service till professionella kunder inom industri- och byggsek-
torn i Norden. Bolaget har två affärsområden:
•  Verktyg & Förnödenheter: Står för nästan 80 procent av omsättningen men levererar en 

rörelsemarginal på 3 procent. Här ingår Tools-kedjan med ett 120-tal butiker i Sverige, 
Norge och Finland. 

•  Komponenter & Tjänster: Står för resterande 20 procent och har marginaler på 9 pro-
cent. Här ingår Momentum Industrial som har närvaro på cirka 30 ställen i Sverige.

omöjligt att nå 5,5 procents marginal. Vi 
räknar med att de åtgärder som vidtagits 
kommer leda till att marginalen redan 
under innevarande räkenskapsår kommer 
närma sig 5,5 procent trots en fortsatt låg 
förväntansbild på tillväxten. Vad gäller till-
växten så räknar vi med cirka 7 procents 
total tillväxt. Givet de förvärv som genom-
förts så är i princip denna tillväxt mer el-
ler mindre ”säkrad” om bolagen man köpt 
bara skulle integreras som de är utan att 
varken tappa omsättning eller växa häri-
från. Vi räknar inte med någon nämnvärd 
organisk tillväxt över huvud taget.

Allt detta ger oss ev/ebit 11,3 i år. Net-
toskulden på 324 Mkr motsvarar samtidigt 
låga 1,2 gånger rörelsevinsten de senaste 12 
månaderna. Det anser vi vara attraktivt och 
fler förvärv lär dessutom komma. Rappor-
ten var en bekräftelse på att vändningen av 
Momentum går åt rätt håll och vi är kom-
fortabla med att nuvarande ledning kom-
mer fortsätta göra ett bra arbete framgent. 
Finanserna är i ordning och den oroliga 
byggsektorn står för en liten andel av om-
sättningen enligt ledningen, samtidigt som 
aktien känns underanalyserad.

Vi vidhåller köprådet och sätter en rikt-
kurs på 140 kr på 12 månader sikt.    

tre affärsområden bidrar till den starka ut-
vecklingen. Stigande bruttomarginaler vi-
sar att kunderna är redo betala lite högre 
för de nya produkterna och med kontroll 
på övriga omkostnader så kan lönsamheten 
därmed fjädra uppåt ganska kraftigt. 

Stigande lönsamhet
Vi räknar med en tillväxt på cirka 15 

procent i år och knappt 12 procent nästa 
år. BELE har tagit nödvändiga investe-
ringar och uppgraderat produktportföl-
jen och nu torde skördetider vänta, vilket 
den starka orderingången också tyder på. 
Rörelsemarginalen tror vi kan förbättras 
till 5,5 procent i år och kanske uppåt 7,5 
procent nästa. Det är inga onormala nivåer 
för BELE historiskt sett och inte heller för 
liknande teknikhandlare på börsen. Det 
ger en underliggande vinstförmåga kring 
115 Mkr i rörelsen för 2019. Adderas net-
toskulden på (lite väl höga) 440 Mkr vid 
utgången av Q2 till börsvärdet på 1,1 mil-
jarder kronor så blir ev/ebit cirka 13,5 på 
våra prognoser för 2019.

Det är attraktivt för ett bolag som vi be-
dömer kan lyfta vinsten ytterligare med 20 
procent under 2020 och där skuldsättning-
en samtidigt kommer att komma ner i takt 
med att kassaflödet stärks tack vare högre 
försäljning och någorlunda bibehållna in-
vesteringsnivåer. 

Produkterna känns rätt i tiden och in-
riktningen mot automation och datakom-
munikation är också attraktiv. På sikt finns 
det möjlighet att strukturera om koncer-
nen som består av tre olika delar och till 
och med frigöra värde genom eventuell 
avknoppning av höglönsamma Westermo 
som ensamt kan motivera en betydande del 
av koncernens befintliga börsvärde.

Aktien ska stämplas med hög risk men 
BELE lockar samtidigt med en väldigt fin 
uppsida om den positiva trenden under 
första halvåret håller i sig framgent. Det 
är upp till bevis men vi chansar på att led-
ningen kommer att lyckas uppvisa starka 
siffror framöver och köper en post till BV-
portföljen.   
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I juni 2014 fick Sobi marknadsgodkän-
nande för hemofilipreparatet Elocta av 
amerikanska FDA och det var början på 
en riktigt bra resa för bolaget – och för ak-
tieägarna. Det är numer Sobis bästsäljande 
läkemedel som står för drygt hälften av bo-
lagets intäkter inom hemofili och en dryg 
tredjedel av de totala intäkterna. 

Sobis verksamhet står på två ben: he-
mofili (blödarsjuka) och specialty care. 
Hemofili  omfattar två preparat (Elocta, 
Alprolix) samt tillverkning och royalties 
och det utgjorde 64 procent av omsätt-
ningen under första halvåret 2018. Speci-
alty care omfattar ett flertal preparat varav 
majoriteten av omsättningen kommer från 
tre. Hemofili är redan det största produkt-
området och dominansen kommer att öka 
då det tillika är det snabbast växande pro-
duktområdet. För första halvåret i år så 
ökade omsättningen med 68 procent inom 
produktområdet, vilket kan jämföras med 
9 procents tillväxt inom specialty care. För 
andra kvartalet så ökade försäljningen av 
Elocta med 126 procent och för Alpro-
lix med 215 procent  (!). Drivkrafterna är 
dels högre marknadspenetration och dels 
geografisk expansion med beviljade läke-
medelssubventioner i allt fler länder. Båda 
dessa drivkrafter väntas bestå de närmaste 
åren, men den extremt höga tillväxten som 
vi sett inom hemofili de senaste åren väntas 
gradvis plana ut med en med en topp i för-
säljning inom ett par år. 

Vad gäller lönsamheten så är läkemedel 
en ”volymaffär” med tydliga skalfördelar så 
bruttomarginalen har tickat stadigt uppåt. 
För första halvåret så var bruttomarginalen 

Kan Sobi ta nästa steg?
2018 har varit ett riktigt genombrott för Sobi-aktien som mer än dubb-
lats sedan början på året. Grunden för framgångarna lades dock myck-
et tidigare och frågan är nu vad som blir nästa steg för bolaget.

TEXT: LARS FRICK| lars.frick@borsveckan.se

73 procent (72) och konsensusprognosen 
är att den kommer att öka gradvis de när-
maste tre åren uppemot 76 procent. Det 
bidrar till att vinsten per aktie väntas öka 
snabbare än omsättningen. Framgångarna 
inom hemofili har givetvis lett till att om-
rådet är i fokus för investerarna och värdet 
handlar dels om hur stor marknadsandel 
Sobi kan ta, och dels hur uthållig denna 
är. Den normala cykeln för ett läkemedel 
är att det relativt snabbt efter godkännande 
når en maximal marknadsandel som i bästa 
fall varar patenttiden ut, för att därefter 
erodera mycket snabbt när billigare ge-
nerikapreparat lanseras. I praktiken är det 
dock få läkemedel som behåller hög mark-
nadsandel hela patenttiden då lansering av 
nya, konkurrerande preparat med bättre 
effekt, biverkningsprofil med mera tar över 
ledartröjan på marknaden. 

Fler år med hög tillväxt
Sobis preparat har en tydlig konkurrens-
fördel och 2016 kom genombrottet och 
sedan dess har området näst intill dubblat 
omsättningen. 2020 väntas toppen nås för 
att därefter plana ut. 2020 förväntas hemo-
fili utgöra knappt 70 procent av intäkterna, 
så en nedgång därefter får med andra ord 
stort genomslag i de totala intäkterna. 

I och med att framgångarna för Elocta 
och Alprolix är tydliga och således ”redan 
diskonterade” i aktiekursen för Sobi så har 
fokus bland investerarna sannolikt förskju-
tits mot bolagets andra produktområde – 
specialty care. Och paradoxalt nog kan de 
fenomenala framgångarna inom hemofili 
på sätt och vis ligga bolaget till last i ett 
investerarperspektiv då förväntningarna nu 
är mycket höga. Vår bedömning är dock 
att marknaden fortfarande underskattar 
potentialen inom hemofili och Sobi kan 
slå förväntningarna ännu ett antal kvartal 
framgent.

Sobi har en bra balansräkning med en 
nettokassa på 2,3 miljarder som därtill ökar 
snabbt. Det medger investeringar i nya 
preparat samtidigt som bolaget har goda 
förutsättningar att utveckla sin pipeline 
som utgörs av (utöver hemofili) tre projekt 
inom preklinik samt tre nya indikationer 
för Kineret/Orfadin i fas 2 respektive fas 3. 
Inom hemofili finns ett flertal extensioner 
av befintliga preparat. Utmaningen som 
investerare är att tidigare framgångar inom 
läkemedelsutveckling inte är en garanti för 

framtida. Så huruvida Sobis pipeline är, el-
ler kan bli, bra nog för att motivera ytterli-
gare kursuppgångar är inte självklart. 

Omsättningen inom specialty care öka-
de med 11 procent det senaste kvartalet 
och med 9 procent för helåret. Här är det 
reumatismpreparatet Kineret som går bäst 
med en försäljningstillväxt på 19 procent 
under andra kvartalet, upp från 13 procent 
för halvåret. Det är bra siffror, men inte 
tillräckligt bra för att motivera de riktigt 
höga värderingsmultiplarna. 

Vinstprognosen för 2018 har höjts med 
hela 44 procent de senaste 12 månaderna, 
men trots detta så har p/e-talet ökat då ak-
tien dubblats under samma period. Baserat 
på en omsättningstillväxt på 40 procent 
i år och 17 procent under 2019, samt en 
stigande bruttomarginal, så väntas vinsten 
per aktie landa på 10 kronor och 12,2 kro-
nor för 2018 respektive 2019. Till en ak-
tiekurs på drygt 240 kronor motsvarar det 
p/e-tal på 24 och 20 för 2018 respektive 
2019. 

Justerat för den stora nettokassan vär-
deras rörelsen till knappt 19 gånger inne-
varande års förväntade rörelseresultat. Det 
är höga multiplar, men klart försvarbara 
givet den höga tillväxttakten och möjlighe-
terna som öppnar sig inom speciality care. 
Framgent kan det bli något av en mellan-
period för aktien en viss period men vår 
bedömning är att Sobi har god chans att 
överraska på uppsidan givet ovanstående 
estimat. Så trots att risk/reward till dessa 
multiplar är lite begränsat så kvarstår köp-
rådet.   
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Omsättning 6511 9100 10645 11808

Rörelseresultat  2053 3287 4053 4778

Ebit marginal 31,5% 36,1% 38,1% 40,5%
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Omsättning  303 498      329 831      350 971    

EBITA  36 531      41 405      45 633    

Rörelseresultat  30 375      35 222      40 202    

Vinst/aktie (kr) 9,20 10,61 12,29

P/E 21,7 18,8 16,2

EV/EBIT 15,8 13,7 12,0

Direkt avk 3,5% 3,6% 3,7%

ABB

OMXSPI

Kurs: 

Råd: 

199,3

25/10

Köp

Rapport: 

Nyligen vann Cevian Capital med 
Christer Gardell i spetsen en avgörande 
seger i den tyska stålkoncernen Thyssen-
krupp då både VD och styrelseordförande 
lämnat bolagetr efter press från aktieägare 
om strukturåtgärder i bolaget för att öka 
lönsamheten. In i det sista så vidhöll sty-
relseordföranden i Thyssenkrupp, Ulrich 
Lehner, att bolaget i dess nuvarande or-
ganisation var bäst utformat bl.a. med ut-
gångspunkt i innovation, men som till sy-
vende och sist inte höll som argument efter 
bland annat Cevians dystra syn på kost-
nadsstrukturen och byråkratin i bolaget.

Ungefär samma motsträvighet har kun-
nat ses i ABB där vd Ulrich Spiesshofer 
fortsatt vill se att kraftdivisionen är en del 
av ABB där kostnads- och intäktssynergier 
kan realiseras över tid. Men tittar man på 
resultatutvecklingen så är det inga mar-
kanta förändringar mot tidigare. Den 19:e 
juli rapporterade ABB sin Q2-rapport och 
intäktstillväxten i kraftdivisionen är fort-
satt svag (-8 procent) vilket bidrog till att 
intäkterna på koncernnivå endast ökade 

Pressen ökar på ABB
Med Cevians, och Christer Gardells, framgång i Thyssenkrupp där VD och styrelseordförande avgått efter 
krav på strukturåtgärder så ökar pressen på ledningen och styrelsen i ABB att vidta samma aktieägarvänliga 
åtgärder. Vi tror det finns en chans på en likartad lösning i ABB och återupprepar vår köprekommendation.

TEXT: MARCUS EWERSTRAND| redaktionen@borsveckan.se

går det trots allt bättre för övriga divisio-
ner såsom robotar och hög- och lågspän-
ningsprodukter för infrastruktur där ef-
terfrågan i industrin samt i transport och 
infrastruktursegmenten var stabil under 
kvartalet. Och det är även dit ledningen 
vill rikta uppmärksamheten. Bäst går det 
för robotdivisionen som ökade intäkterna 
med 8 procent under det andra kvartalet. 
Lönsamheten förbättrades samtidigt, uti-
från rörelseresultat före amorteringar, med 
hela 15 procent. Framför allt är det mark-
nadstrender som t.ex. automatisering och 
robotlösningar som bidrar positivt. Visibi-
liteten, om man ser på lång sikt, är således 
mycket god och med ett större fokus på de 
affärsområden som har bra tillväxt- och 
lönsamhetspotential så bör ABB värderas 
till betydligt högre vinstmultiplar. Aktien 
påverkas sannolikt negativt av kraftdivisio-
nen vilken ses som ett ”commodity”-om-
råde med hög konkurrens och prispress. 
Ledningen har i övrigt slutfört förvärvet 
av GE Industrial Solutions som för andra 
halvåret i år kommer att påverka rörelse-

Det här är ABB
•  ABB är ett kraft- och automationsföre-

tag verksamt i omkring hundra länder. 
Bolagets största marknad är Europa, 
som står för cirka 30-40 procent av 
omsättningen. Kina och Indien är vikti-
ga tillväxtmarknader.

•  Börsvärdet uppgår till 47 miljarder 
USD. Största aktieägare är Investor 
(11 procent), följt av Cevian Capital 
(5) och BlackRock (3).

Värdering av divisionerna      
(MUSD per 2017) Totala tillgångar EBITDA-capex (FCF*) FCF-multipel EV/bolagsvärde

Electrification Products 10278 1446 16 22 753

Robotics and Motions 8061 1133 16 17 823

Industrial Automation 7239 825 15 12 157

Power Grids (2020)** 8623 1215 16 19 133

Övrigt*** 8571 neg. - 8 571

Summa bolagsvärde utifrån nuvarande verksamhet   80 437  

Nettoskuld (Q2-18)       -6 370

Netto pensions- ochskatteskuld (Q2-18)     -1 877

Bolagsvärde efter nettoskuld       72 190

Per aktie (USD)       34 (ca 300 kr)

Uppsida mot dagens aktiekurs      50% 

*Fritt kassaflöde  **Målsättning till 2020 och nuvärdesberäkning för Ebit  
***Övrigt och elimineringar mellan divisionerna    

med 1 procent mot samma kvartal i fjol i 
konstant valuta. Lönsamheten, sett till rö-
relseresultatet före amorteringar (ebita), 
ökade med draghjälp från övriga divisioner 
till 8 procent i konstant valuta för samma 
period där marginalen förbättrades med 60 
baspunkter till 13 procent. Samma tillväxt-
utveckling kan noteras i orderingången 
som ökade med 8 procent, vilket trots allt 
får ses som en bra tillväxtnivå givet signaler 
om lägre tillväxt i den globala ekonomin. 

Uppdelning och omvärdering
Sammantaget är caset i ABB fortsatt intakt 
beaktat resultatutvecklingen i kraftdivisio-
nen och att synergierna är för svaga. Därav 
är en avyttring rimlig i aktieägarnas synvin-
kel. I och med Q2 så stod kraftdivisionen 
för cirka 26 procent av de totala intäkterna 
för ABB och baserat på rörelseresultat 20 
procent, vilket gör frågan ytterst viktig för 
aktieägarna då en försäljning av divisionen 
kan innebära aktieåterbäring förutom en 
omvärdering av ABB-aktien i sig.

Om kraftdivisionen är sorgebarnet så 
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Omsättning 1788 1870 1982

Tillväxt 8% 4,5% 6%

Rörelseresultat (ebit) 214 202 228

Ebit marginal 12,0% 10,8% 11,5%

Vinst/aktie (kr) 3,0 2,8 3,2

P/e-tal 18,1 19,4 17,1

Ev/Ebit 13,8 14,6 12,9

HiQ

OMXSPI

Kurs: 

Råd: 

54,3

25/10

Avvakta

Rapport: 

Kalldusch från HiQ
(Forna?) IT-stjärnan HiQ kom med svaga halvårssiffror som sänkte ak-
tien rejält. Det krävs en ordentlig uppryckning framgent för att aktien 
ska locka till köp. 

TEXT: GABRIEL ISSKANDER| gabriel.isskander@borsveckan.se

IT-konsulten HiQ, som länge skämt 
bort marknaden med god tillväxt och im-
ponerande lönsamhet, kom med en riktig 
kalldusch i samband med sin Q2-rapport. 
Omsättningen ökade förvisso med 5 pro-
cent under andra kvartalet, men rörelsere-
sultatet minskade med 10 procent till 43,7 
Mkr (47,5). Rörelsemarginalen landade 
därmed på (med HiQ-mått) på en svag nivå 
kring 9 procent (10,5).

Utslaget över första halvåret blev om-
sättningsökningen blott 3 procent och 
rörelsemarginalen rasade till 10 procent 
(12,3). HiQ presterade under helåret 2017 
en marginal på 12 procent och året dess-
förinnan låg den siffran på 12,5 procent. 
Snittet de senaste fem åren är 11,6 procent 
så årets lönsamhet ser ut att bli riktigt svagt 
ur ett historiskt perspektiv, även om det re-
lativt sett ändå är en bra nivå jämfört med 
andra sektorkollegor. 

Det som oroar lite grann är att vd Lars 
Stugemo inte ger någon förklaring till lön-
samhetstappet, mer än att man satsar på att 
stärka organisationen för att ge fortsatta 
förutsättningar för en hållbar hög tillväxt. 
Efterfrågan är god och HiQ är ett av de 
främsta bolagen i Sverige på att ta tillvara 
på möjligheterna inom den starka digita-
liseringsvågen som nu sköljer över före-
tagen. Man har kunder i stort sett inom 
samtliga segment och branscher och är en 
ledande aktör i IT-branschen. 

HiQ har också ökat antalet medarbetare 
successivt och ligger nu med en personal-
styrka på 1 652 medarbetare, vilket är re-
kord för firman. Omsättningen per anställd 
låg i princip oförändrad kring 643 000 kr 
under första halvåret och steg faktiskt med 

3,8 procent under Q2-isolerat (jämfört 
med föregående år), men rörelseresultatet 
per anställd backade till 64 000 kr (79 000) 
under årets första sex månader och även i 
Q2, vilket visar att det råder ett kostnads-
tryck i bolaget som man inte riktigt kunnat 
parera för. Personalkostnaderna steg med 
ganska normala 3,6 procent första halvåret 
totalt sett men externa kostnader har ökat 
med över 10 procent vilket är relaterat till 
uppdragen man åtagit sig. Här kan det fin-
nas ersättningar för externa konsulter och 
dylikt som kopplas in till projekten.  

Analytikerna var snabba med att sänka 
sina vinstestimat för 2018 och 2019. För 
helåret 2018 justerar man ner vinst per aktie 
med 13 procent efter halvårsrapporten. För 
2019 är motsvarande sänkning cirka 10 pro-
cent. Aktien tog följaktligen mycket stryk 
efter att siffrorna presenterats och är nu ner 
25 procent de senaste tre månaderna. 

HiQ handlas numer till 6,4 procents di-
rektavkastning (baserat på utdelningen som 
skiljdes av under våren på 3,3 kr/aktie) och 
har ett börsvärde på 2,9 miljarder kronor. 
Drar man bort nettokassan på 90 Mkr och 
stället företagsvärdet mot den rullande 12 
månaders rörelsevinsten så blir multipeln 
14,5 (ev/ebit). Om man beaktar att vinsten 
dessutom är fallande så blir multipeln än 
svårare att svälja. 

Det krävs med andra ord en rejäl upp-
ryckning i HiQ under resterande del av 
2018 samt under nästa år för att motivera 
ett köp. Marknaden är stark och konkur-
rensen om medarbetarna är tuff, så löne-
trycket uppåt lär bestå samtidigt som det 
finns en del flaskhalsar kompetensmässigt 
inom IT-branschen. 

Det är rimligt att räkna med att om-
sättningen i år stiger med 4-5 procent 
totalt sett. Samtidigt så bedömer vi att en 
del av de kostnader som HiQ tagit under 
första halvan av 2018 inte är permanenta 
och lönsamheten kan sannolikt förbättras 
framgent. Att anta en rörelsemarginal på 
cirka 11 procent för helåret 2018 är inte 
orimligt vilket skulle ge p/e 18 eller ev/ebit 
13,5. Det här känns som tämligen rimliga 
multiplar och det som kommer vara avgö-
rande för HiQ-aktien framöver är huru-
vida ledningen snabbt kan komma tillbaka 
till forna lönsamhetsnivåer och samtidigt 
behålla tillväxttakten och det höga tempot 
i jakten på duktiga medarbetare. 

Vi bedömer att det kan bli svårt att både 
gasa och bromsa och ser inget uppenbart 
köpläge trots aktieraset. Det är nog bäst att 
avvakta ett eller två kvartal till för att se om 
bolaget åter är på banan. Avvakta.    

marginalen negativt med ca 60 baspunkter 
på koncern-nivå, men inom fem år väntas 
förvärvet ge kostnadsbesparingar på cirka 
200 MUSD årligen.

Balansräkningen har efter genomförda 
förvärv försämrats sedan årsskiftet med en 
nettoskuld som ökat från 1 819 till 6 370 
MUSD per det andra kvartalet, men är 
fortsatt behärskad givet stabila kassaflöden. 
Nettoskulden i förhållandet till rörelsere-
sultatet före amorteringar uppgick till ca 1,4 
gånger baserat på SME Direkts vinstestimat 
för 2018.

Värderingen är dessutom tilltalande. Ser 
man till vår uppdaterade tillgångvärdering 

(SOTP-kalkyl) så är uppsidan stor. Efter 
att nettoskulden och andra finansiella åta-
ganden dragits bort kvarstår ett värde för 
aktieägarna på runt 72 miljarder USD eller 
34 USD per aktie, vilket motsvarar mer än 
50 procents uppsida mot dagens aktiekurs. 
Ev/ebit baserat på analytikernas prognoser 
är inte högre än 12-14 för 2018-2019 vilket 
i relation till en förväntad vinstökning på 
cirka 15 procent i snitt per år under denna 
tidsperiod är attraktivt. Risker finns dock, 
precis som allt annat, och de främsta är 
knutna till den globala konjunkturutveck-
lingen som är osäker även om ledningen är 
positiv i det korta perspektivet.

Avgörande som trigger/katalysator för 
en uppvärdering av ABB-aktien är en för-
ändring av styrelse och ledning för att 
kunna genomföra nödvändiga strukturåt-
gärder. Vi bedömer att Cevians framgång i 
Thyssenkrupp ökar pressen på ABB:s led-
ning och styrelse att på sikt antingen gå på 
aktieägarnas linje eller att avgå. Ett sämre 
konjunkturläge lär, i ett sådant scenario, 
dessutom påskynda en sådan process. I 
det perspektivet ser vi fortsatt ABB-aktien 
som köpvärd och återupprepar vårt tidigare 
köpråd från BV 18-18. 
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Trendmönstret talar för Bufab
Bufab är en långsiktig köpkandidat mot bakgrund av sin stigande trend. Kortsiktigt är aktien också intres-
sant efter vändningen i nivå med trendstödet vid 108 kronor vilket ger aktien en riktkurs i trakterna av 135 
kronor.

TEXT: TOMAS TROCMÉ | red@borsveckan.se

Bufab (112 kronor) har visat relativ svaghet relativt OMXS30-index 
sedan början av juni. Enligt den tekniska analysen är aktien trots det-
ta en långsiktig köpkandidat mot bakgrund av sin stigande trend som 
fortfarande är intakt. Kortsiktigt har aktien vänt upp efter att ha tes-
tat trendens stödlinje vid 108 kronor som är en naturlig startpunkt 
för en cyklisk uppgångsfas till trendmotståndet i trakterna av 135 
kronor. Risken begränsas av att trendstödet vid 108 kronor utlöser en 
snabb förluststopp om det bryts vilket i första hand öppnar vägen för 
ett fortsatt kursfall till stödet vid 92 kronor där det kan ges ett nytt 
köptillfälle i aktien.

Momentum (120,20 kronor) visar i stort sett samma trendmönster 
som Bufab. Trendriktningen talar för köp samtidigt som aktien nyligen 
har vänt upp i nivå med trendens stödlinje vid 107 kronor. En svaghet 
är att uppgången sker med svagt volymunderstöd men om det cyklis-
ka kursmönstret upprepar sig kommer kursuppgången att fortsätta 
till trendens motståndslinje i trakterna av 141 kronor. Trendanalysens 
positiva inställning till aktien omvärderas först vid ett eventuellt trend-
brott vilket förutsätter ett kursfall signifikant förbi trendens stödlin-
je vid 110 kronor. Kursnedgången kan då förväntas fortsätta till något 
av stöden vid 94 eller 92 kronor som är möjliga startpunkter för en ny 
uppgångsfas.

Betsson (78,08 kronor) utlöste en teknisk köpsignal när den fal-
lande trenden bröts med starkt volymunderstöd efter rapporten som 
överraskade positivt. Enligt den tekniska analysen har aktiekursen sti-
git till ett motstånd vid 85 kronor som ger en indikation på om aktien 
har mer att ge. Vid ett eventuellt genombrott av motståndet får aktien 
en ny köpsignal som öppnar vägen för en fortsatt kursuppgång till 
nästa motståndsnivå vid 101 kronor. Aktien är dock överköpt efter 
den snabba kursuppgången i juli vilket talar emot ett genombrott. Om 
motståndet vid 85 kronor förblir intakt får den tekniska analysen en 
neutral inställning till aktien som förväntas påbörja en konsoliderings-
fas mellan stödet vid 69 och motståndet vid 85 kronor.

Husqvarna (68 kr kronor) utlöste en säljsignal när stödet vid 76 
kronor passerades med starkt volymunderstöd efter rapporten. Enligt 
trendanalysen finns det ändå skäl att bevaka aktien som befinner sig 
vid ett vägskäl där stödet vid 67 kronor ger en indikation om den fort-
satta kursriktningen. Om stödet håller ges det ett köpläge i aktien 
som förväntas påbörja en ny cyklisk uppgångsfas. Den stigande tren-
den slås sönder vid ett signifikant genombrott av stödet vid 67 kronor 
vilket sänker aktiens riktkurs till nästa stödnivå vid 61 kronor.
Saab (406,20 kronor) har visat relativ styrka mot OMXS30-index de 
senaste månaderna. Den tekniska analysen har trots detta en nega-
tiv inställning till aktien som rör sig cykliskt i en fallande trend. Den 
tolkningen omvärderas om aktiekursen har kraft att passera trendens 
motståndslinje vid 410 kronor som testades i förra veckan. Vid ett 
eventuellt trendbrott får aktien en köpsignal som höjer riktkursen till 
motståndet vid 454 kronor. Aktien visar teknisk svaghet om det istäl-
let blir stödet vid 396 kronor som passeras först vilket öppnar vägen 
för en fortsatt nedgång till stödet vid 362 kronor. 

Bufab är en långsiktig köpkandidat mot bakgrund av sin stigande trend. 
Kortsiktigt är aktien också intressant efter att aktiekursen vänt upp i nivå 
med trendens stödlinje vid 108 kronor vilket ger aktien en kortsiktig rikt-
kurs i trakterna av 135 kronor.

Husqvarna visade teknisk svaghet när stödet vid 76 kronor passerades 
efter halvårsrapporten. Det finns ändå skäl att bevaka aktien som testar ett 
kritiskt stöd vid 67 kronor som är en möjlig startpunkt för en ny uppgångs-
fas. 
. 

Saab rör sig cykliskt i en fallande trendkanal som talar emot köp i 
nuläget. Trendmönstret slås dock sönder om aktiekursen har kraft att 
signifikant passera motståndet vid 410 kronor vilket höjer aktiens riktkurs 
till trakterna 454 kronor. 

TEKNISK ANALYS
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Så värderas börsen:

14,9
P/e 2018

10,9%
Vinsttillväxt 2018

14,3
P/e 2019

4,4%
Direktavkastning*

Eftersom indexfonden Avanza Zero är ett av de absolut vanligaste sätten att köpa index för gemene man så räknar vi fram vad man betalar för de vinster och utdel-

ningar man indirekt blir ägare av genom att investera i den fonden. De bakomliggande prognoserna är hämtade från Factset. 

* På 2018 års väntade utdelning     (B) = Börsveckans estimat    (F) = Factsets estimat

* Inklusive utdelningar

Senaste köpråden
 Kurs Senaste analys Kurs-utv Vpa 2018 P/e 2018 P/e 2019 Dir-avkast 18 Estimat uppdatering

Tillväxtbolag         

SOBI (F) 242 2018-08-02 0% 9,97 24,3 19,8 0,2% 02-aug

Medcap (B) 96,6 2018-05-31 23% 4,08 23,7 18,2 0,0% 07-jun

Oriflame (F) 307,6 2018-05-31 4% 18,42 16,7 14,3 6,6% 02-aug

Cherry (B) 60,6 2018-05-17 -11% 3,85 15,7 13,3 0,0% 17-maj

Nordic Leisure (B) 16,24 2018-05-09 -30% 1,11 14,6 11,5 0,0% 09-maj

Hexatronic (B) 56,5 2018-05-09 -9% 2,95 19,2 16,6 2,3% 09-maj

Pandora (F) 441 2018-04-19 -36% 72,81 6,1 5,6 6,3% 02-aug

Collector (F) 71,1 2018-04-05 13% 5,72 12,4 10,1 0,0% 02-aug

Medicover (F) 79,9 2018-03-28 31% 2,04 39,2 29,1 0,0% 02-aug

Boule Diagnostics (F) 79 2018-01-25 19% 3,20 24,7 23,1 0,8% 02-aug

       
Cykliska bolag         

ABB (F) 199,3 2018-04-26 0% 11,97 16,7 14,5 3,6% 02-aug

Bulten (B) 103,4 2018-08-02 0% 8,40 12,3 10,8 4,1% 02-aug

Momentum (B) 121 2018-05-09 0% 9,00 13,4 12,6 0,8% 02-aug

Haldex (F) 93,2 2018-05-03 0% 5,42 17,2 15,1 1,4% 02-aug

Diadrom (B) 13,15 2018-05-03 2% 0,96 13,7 12,0 6,5% 03-maj

New Wave (B) 52,6 2018-03-22 -1% 5,42 9,7 8,9 3,6% 14-jun

ÅF (F) 216,8 2018-03-15 17% 11,80 18,4 16,9 2,6% 02-aug

Swedol (F) 32,3 2018-03-08 -6% 2,66 12,1 11,2 3,4% 02-aug

Balco (B) 68,5 2018-03-01 13% 4,60 14,9 13,7 3,4% 17-maj

Bufab (F) 111 2018-02-15 9% 7,00 15,9 14,1 2,3% 02-aug

Acando (F) 33,5 2018-02-08 23% 2,10 16,0 14,3 4,5% 02-aug

 
Högriskbolag         

Beijer Electronics (B) 39,2 2018-08-02 0% 1,80 21,8 14,0 0,0% 02-aug

Midway (B) 16,65 2018-05-31 10% 1,27 13,1 8,7 0,0% 31-maj

24Seven Office (B) 6,7 2018-05-24 16% 0,12 55,8 20,9 0,0% 24-maj

Flexqube (B) 46,1 2018-05-17 54% 0,93 49,6 - 0,0% 17-maj

Sivers IMA (B) 6,9 2018-03-08 -2% Förluster Neg 690,0 0,0% 08-mar

Trention (B) 60,2 2018-02-08 7% 9,39 6,4 4,4 0,6% 08-feb

Global Gaming (B) 28,4 2017-12-07 -4% 3,49 8,1 8,7 6,3% 14-jun

Synthetic MR (F) 360 2017-11-16 24% 7,92 Neg 31,1 0,1% 02-aug

 
Värdebolag         

Hennes & Mauritz (F) 131,5 2018-06-14 -6% 8,35 15,7 15,6 7,0% 02-aug

Formpipe (B) 20,8 2018-05-24 36% 0,71 29,3 23,4 2,4% 24-maj

Loomis (F) 277,8 2018-05-03 -12% 20,67 13,4 12,3 3,6% 02-aug

Arcus (F) 44,85 2018-04-12 9% 2,99 15,0 12,8 4,1% 02-aug

Academedia (F) 50,6 2018-03-28 -6% 4,70 10,8 9,7 1,4% 02-aug

Scandi Standard (F) 56,8 2018-03-15 -1% 3,82 14,9 11,8 4,0% 02-aug

Saab (F) 407,3 2018-02-22 6% 15,70 25,9 19,9 1,5% 02-aug

Swedbank (F) 204,7 2018-02-08 9% 18,19 11,3 11,2 6,7% 02-aug

Holmen (F) 195,34 2018-02-01 -3% 11,66 16,7 17,3 3,6% 02-aug

Coor (F) 71,1 2018-01-11 10% 3,83 18,5 15,1 4,1% 02-aug

 
Fastighetsbolag         

Victoria Park (F) 38,15 2018-02-15 30% 1,63 23,4 20,2 1,2% 02-aug

Diös (F) 56,6 2017-09-14 18% 6,01 9,4 8,7 5,5% 02-aug
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BV för ett år sedan

Ömsom vin, ömsom  
vatten
I fjolårets första nummer för säsongen så analyse-
rades inte mindre än 9 bolag, varav de flesta var vi positiva 
till. Favoriter som Bufab och Swedol levererade hygglig 
avkastning, bättre än index som tar hänsyn 
till utdelningar. Även Kindred gav bra av-
kastning trots att värderingen inte var su-
perlåg för ett år sedan. Vi såg dock uppsida 
i vinstprognoserna och ansåg att Kindred 
är det bästa och säkraste valet i spelsek-
torn vilket borde (och bör) premieras med 
en högre värdering än sektorn överlag. 
Den senaste rapporten som bolaget släpp-
te togs emot klart negativt av marknaden 
men då passade styrelseordföranden An-
ders Ström, som också är grundare, på att 
köpa 165 000 svenska depåbevis. Även vd 
Henrik Tjärnström och ytterligare en styrelse-
ledamot gick in och köpte. Det ser vi som en bra signal. 
Anders Ström har tidigare bevisat sin förmåga att tajma 
sina aktieköp, inte minst i raketen Kambi som för ett år se-
dan var rejält nedpressad. Hans köp då har mer än dubb-
lats i värde.

Rådet i MQ blev tokfel då aktien halverats. Nedgången 
inom fysisk klädhandel har varit överraskande snabb och 
tog oss på sängen. MQ såg relativt billig ut då, men det 
visade sig vara en klassisk ”värdefälla” tyvärr. Vi slopade 
köp i våras och ser ingen större anledning till bottenfiske i 
aktien just nu.  

Köp Avkastning % Kommentar

Swedol 12 Klart godkänd avkastning och en fortsatt alltför 

billig aktie.

Kindred 34 Det mest välskötta bolaget inom spelsektorn 

och en BV-favorit.

Betsson -12 Efter en tuff start med operativa problem såg 

senaste Q2:an ut att vara vändningen. Efter Q4 

sänkte vi till avvakta.

Intrum -8 Lindorff-affären har ökat skuldsättningen och 

risken, men även potentialen som vi ser det. 

Ework 17 Slopade köprådet på 107 kr i BV 17-43. Det var 

rätt då kursen stor en bit under 100 kr.

MQ -46 Klädbolagen har havererat på börsen senaste 

året. MQ inget undantag. Slopade köprådet i BV 

18-13 under våren.

Bufab 25 En BV-favorit som levererat stark tillväxt och 

god lönsamhetsutveckling. Fortsatt attraktivt 

anser vi.

Avvakta Avkastning % Kommentar

Kambi 140 Makalös uppvärdering av oddssättaren Kambi 

som är skyhögt värderad för tillfället.

Telia 15 Hänt mycket i Telia och aktien har efter många års 

kräftgång äntligen börjat röra på sig.

OMXSGI 8

Gabriel Isskander: Balco, 
Beijer Electronics, Boule 
Diagnostics, Bufab, Cherry, 
Evolution Gaming, Global 
Gaming, Hexatronic, Kindred, 
LeoVegas, Loomis, Momentum, 
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Swedbank, Swedol, Transtema, 
Victoria Park, Volvo. 
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NIBE, Telia. 
 

Marcus Ewerstrand:  
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Lars Frick: H&M, Klaria Pharma, 
Novo Nordisk, SOBI, Telia. 

Peter Hedlund: Autoliv, Beijer 
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G4S, LeoVegas, Investor, 
Kinnevik, Magnolia, Nordic 
Leisure, Opus, Oriflame, 
Pandora, SAAB, Swedol, Tethys 
Oil, Transtema, Veoneer. 
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avkastning, bättre än index som tar hänsyn 
-
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perlåg för ett år sedan. Vi såg dock uppsida 
i vinstprognoserna och ansåg att Kindred 

Henrik Tjärnström och ytterligare en styrelse-
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Inför årets nya Börsveckanportfölj så har vi fokuserat lite extra på att hitta bolag som har en god vinsttillväxt och som vär-deras under, eller någorlunda i linje, med index. En rad gamla fa-voriter får plats även i år.  
SIDAN 22

Högre tillväxt till lägre pris

Sommarbörsen har varit sur med stora kursfall i bolag som kommit med svaga rapporter. Blickar vi framåt så räknar dock ana-lytikerna med fortsatt fina vinstökningar nästa år. Frågan är om det räcker för att driva börsen vidare uppåt från nuvarande höga nivåer?                       SIDAN 3

Är festen över?”

Swedol
Järnhandelskedjan fortsätter att utvecklas åt rätt håll efter det stora förvärvet av Grolls för ett år sedan. Aktien handlas med rabatt.       SID 4

Kambi
Den senaste rapporten blev en riktig kalldusch. Trots att huvudägaren ökat inne-havet efter kursfallet så kommer det dröja tills bolaget är på rätt väg igen. SID 8

Intrum Justitia
Kursutvecklingen har varit svajig då osäkerheten är stor kring fusionen med Lindorff. Efter kurskollaps i våras överväger dock chanserna. SID 10

Ny säsong för BV-portföljen
Efter sommaruppehållet startar vi om från början och ställer tillbaka avkastningen 
Efter sommaruppehållet startar vi om från början och ställer tillbaka avkastningen i BV-portföljen till noll. Den nya portföljen innehåller en hel del bekanta favoritbolag och även ett par nya kandidater. Och som vanligt väljer vi att behålla en del i kassan för att kunna agera snabbt när något intressant dyker upp. 

SID 22-23

Varje år skriver vi över 300 analyser om bolag på Stockholmsbörsen. 
Samtliga analyser går att finna i arkivet på vår sajt (borsveckan.se). I 
varje tidning har vi med en lista över de senaste köpråden, som finns på 
sidan till vänster. Vi delar in dessa i fem olika kategorier: Tillväxtbolag, 
Cykliska bolag, Högriskbolag, Värdebolag och Fastighetsbolag.
Vi gör detta av två skäl.

Dels visar vår kategorisering av ett bolag vad vi anser om risknivån 
i det. Värdebolag är till exempel de mer stabila aktierna medan övriga 
kategorier är förenade med högre risk. Företag som vi klassar som hög-
riskbolag har mycket hög risk och bör inte ägas med mindre än att man 
är redo att förlora 100 procent av insatsen.

Dels menar vi att en aktieportfölj med fördel kan komponeras uti-
från vilka kategorier av bolag som finns i den. Den som till exempel är 
intresserad av stabil avkastning och höga utdelningar bör grunda port-
följen med värdebolag och akta sig för högriskbolag. Är man däremot 
mer riskvillig är det en bra idé att satsa på tillväxt. Tillhör man de som 
anser att konjunkturen är ovanligt svårsynad så kanske man bör undvi-
ka den kategorin.

De färskaste köpråden hamnar högst upp inom varje kategori. De 
äldsta försvinner av utrymmesskäl men finns som sagt att finna i arki-
vet på hemsidan. 

Våra senaste köpråd
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Då var det åter dags att starta upp en 
ny portfölj och som vanligt så har vi in-
ternt gått igenom en hel del olika bolag 
och utvärderat, räknat, vänt och vridit och 
argumenterat för- och emot de olika inne-
haven som slutligen tagit plats i portföljen. 
Sju av de 12 bolagen är sådana som vi hade 
i portföljen under förra säsongen. Fem är 
nytillskott men ändå sådana som vi tidigare 
gillat. 

Bland de nya kan nämnas Bulten som 
är en lite okänd underleverantör inom 
fordonsbranschen och som värderas lågt 
för tillfället. Här finns givetvis risker, men 
även potential om ledningen lyckas kapita-
lisera på den fina orderboken som bolaget 
skaffat sig på senare år. 

BELE kan bli bra
Beijer Electronics är också ett nytt innehav. 
Vi tog upp aktien till köp redan i början av 
2018. Här ville vi se starka rapporter under 
första halvåret som visar att verksamheten 
går åt rätt håll efter många års dålig ut-
veckling. Och visst har det blivit så. Halv-
årsrapporten var stark med en tillväxt nära 
20 procent på översta raden och en gedigen 
vinstutveckling, från låga nivåer förvisso, 
men ändock. Kan bolaget fortsätta leverera 
fin tillväxt och samtidigt hålla kostnaderna 
under kontroll så kommer det göra mira-

kel för lönsamheten, anser vi. Och då faller 
värderingen tämligen snabbt. Men detta är 
definitivt i kategorin ”hög risk”. 

Vid sidan av Victoria Park som blev ett 
av fjolårssäsongens bästa innehav efter 
bland annat budstriden som utlöstes un-
der våren så tillkommer D. Carnegie. Även 
detta är ett bolag med fin substansvärde-
tillväxt och bra fart i renoveringsdelen av 
fastighetsbeståndet. Detta är ett bolag som 
i mångt och mycket påminner om Victoria 
Park, inte bara sett till verksamheten och 
dess inriktning mot hyresfastigheter i för-
orten, men även när det gäller ägarstruk-
turen med amerikanska Blackrock som 
huvudägare som kontrollerar 65 procent 
av rösterna. Det finns ett stort intresse för 
den här typen av fastigheter och därför tror 
vi att det är en god ide att vara exponerade 
mot både Victoria Park (där nedsidan ser 
högst begränsad ut kring 38 kr) och D. 
Carnegie som värderas ungefär likartat. Då 
båda bolagen kontrolleras av två huvudä-
gare med betydande andelar av aktierna 
vilket begränsar nedsidan något eftersom 
ett kursfall i aktierna mycket väl kan leda 
till nya bud från huvudägarna för att plocka 
hem resten av bolaget. 

Bland övriga nya innehav finns verk-
stadskonglomeratet ABB där diskussio-
nerna varit många och hetsiga kring hu-

ruvida koncernstrukturen är den bästa 
eller ej, mellan framförallt aktivistbolaget 
Cevian med Christer Gardell i spetsen och 
ledningen. Här råder stor press på bolags-
ledningen att lyfta fram värden i befintlig 
struktur och uppvisa en god vinsttillväxt, 
för annars kommer kraven bara att öka och 
det kommer bli tufft för vd Ulrich Spiess-
hofer att stå emot. Oaktat vad som händer 
så värderas ABB ganska försiktigt och har 
en intressant sencyklisk karaktär som lock-
ar nu när vi närmar oss den senare delen av 
konjunkturuppgången.  

Rapporter att syna
Gamla favoriter som Balco, Momentum 
och Cherry tar också plats. I Balco och 
Cherry så har vi ännu inte sett rapporterna 
för Q2 som kommer senare i augusti, men 
vår bedömning är att båda är attraktivt vär-
derade och har goda chanser att leverera 
starka siffror under hösten. Cherry kom-
mer med rapport den 16 augusti och kom-
mer bli högintressant läsning med tanke på 
den senaste tidens turbulens inom spelsek-
torn med kraftiga kursrörelser såväl uppåt 
som nedåt efter vissa rapporter (Leovegas, 
Nordic Leisure, Kindred, Betsson etc). 
Balco kommer 24 augusti. 

Tillväxt till rimlig värdering
I årets upplaga av BV-portföljen har fokus varit att leta efter bolag med fin vinsttillväxt och som värderas 
hyggligt lågt. Det har varit en utmaning men vi har hittat en del nya kandidater som vi tror kan ge god av-
kastning över tid. Och så ett par gamla trotjänare, förstås.

TEXT: REDAKTIONEN | redaktionen@borsveckan.se

  Inköps-  Anskaff- Senast Anskaffningsvärde Marknadsvärde Avkastning Avkastning Förändring  
Värdepapper Vikt datum Antal ningskurs betalt kronor kronor kronor % veckan (%)

ABB 9% 02-aug 450 199,30 199,30 89685 89685 0 0 0

Balco 9% 02-aug 1325 68,50 68,50 90763 90763 0 0 0

Beijer Electronics 9% 02-aug 2300 39,20 39,20 90160 90160 0 0 0

Bulten 9% 02-aug 880 103,40 103,40 90992 90992 0 0 0

Cherry 9% 02-aug 1500 60,60 60,60 90900 90900 0 0 0

Collector 9% 02-aug 1280 71,10 71,10 91008 91008 0 0 0

D. Carnegie 6% 02-aug 350 164,60 164,60 57610 57610 0 0 0

Loomis 9% 02-aug 330 277,80 277,80 91674 91674 0 0 0

Momentum 9% 02-aug 750 121,00 121,00 90750 90750 0 0 0

SOBI 9% 02-aug 375 242,00 242,00 90750 90750 0 0 0 

Swedbank 8% 02-aug 380 204,70 204,70 77786 77786 0 0 0

Victoria Park B 5% 02-aug 1250 38,15 38,15 47688 47688 0 0 0

Kassaandel 0%      235  

Portföljvärde       1000000  0

OMXSGI    248 248    0

OMXSPI    592 592    0

Börsveckanportföljen                             0 %

Börsveckanportföljen startade med 1 miljon fiktiva kronor den 2 augusti 2018. Resultatet summeras i juni 2019. BV-portföljen speglar redaktionens riskprofil och innehåller våra bästa aktieidéer, 
stora som små. Affärerna görs på torsdagens kurser. Hänsyn till transaktionskostnader tas ej.

Avkastning
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PORTFÖLJFÖRDJUPNING

Därför äger vi dem
Nedan förklarar vi varför vi äger aktierna som finns i BV-portföljen. Det är för stunden våra bästa råd.  
Senaste analys inom parentes.

TEXT: REDAKTIONEN | redaktionen@borsveckan.se

kring 9 procent per år. Lönsamheten fortsät-
ter sin positiva trend och värderingen är allt-
jämt försiktig.     

Momentum (BV 18-32)
Den senaste avknoppningen från Bergman 
& Beving är återförsäljaren Momentum där 
butikskedjan Tools ingår. Tools har haft pro-
blem med lönsamheten men med en ny 
struktur och som fristående bolag som finns 
det synnerligen goda chanser att bolaget ska 
utvecklas markant bättre än vad historiken 
visar. Konkurrenterna har betydligt högre lön-
samhet och skulle Momentum bara uppvisa 
hälften av vad dessa mäktar med så är uppsi-
dan fortsatt hög. 

SOBI (BV 18-32)
Sobi går från klarhet till klarhet. Bruttomargi-
nalen förbättras, tillväxttakten är hög och ett 
bra kassaflöde som behålls internt i kombi-
nation med nettokassa innebär ett stort för-
värvsutrymme. Dessutom kan befintliga pre-
parat lanseras på nya marknader vilket bidrar 
till goda tillväxtutsikter. Bolaget har flaggat 
för att det lär komma investeringar i nya pre-
parat vilket vi tror kommer att tas emot posi-
tivt i marknaden. Vidare är bolaget försiktiga 
i sina prognoser så det finns en god chans att 
såväl omsättning som resultat för innevaran-
de år slår förväntningarna. 

Swedbank (BV 18-07)
En stabil anka-
re i portföl-
jen med en 
direktavkast-
ning på över 
6,5 procent 
och hög opera-
tionell effektivi-
tet. Swedbank 
visar gång på gång att man är bäst i klassen 
av de fyra storbankerna i Sverige när det gäl-
ler risknivån i kreditgivningen. I takt med att 
bokslutet närmar sig så kommer den höga 
utdelningen locka allt fler investerare. 

Victoria Park (BV 18-19)
Fastighetsbolag som sysslar med ”rullande 
ROT” i förorterna. Har en stark finansiell his-
torik och har kunnat uppvisa en hög tillväxt-
takt och ett starkt förvaltningsresultat tack 
vare en stark efterfrågan och ett gynnsamt 
ränteläge. Ökat substansvärdet med i snitt 46 
procent per år de senaste tre åren och med 
40 procent i Q1. Har en hel del kvar att reno-
vera i befintliga fastighetsbestånd vilket stär-
ker driftsnettot och finanserna är starka så 
bolaget lär fortsätta utöka beståndet succes-
sivt. 

siktig. Öresund har ökat sitt innehav nyligen 
och balansräkningen ger utrymme för förvärv 
och/eller extrautdelning. 

Cherry (BV 18-21)
Spelkonglomeratet med spelutvecklaren Ygg-
drasil och affiliatebolaget Game Lounge väx-
er snabbt och efter att operatörsverksamhe-
ten återigen uppvisat kraftigt stärkt marginal 
och tillväxt efter ett förlorat fjolår ser framti-
den återigen ljus ut. Vi ser också en kortsik-
tig trigger i form av en utdelning av Yggdrasil 
och på något års sikt även Game Lounge. 

Collector (BV 18-18)
2017 ökade Collector omsättningen med 28 
procent. Det är en tillväxt som få kommer i 
närheten av och detta trots att bolaget har 
dragit något i bromsen inom utlåning mot all-
mänheten för att upprätthålla en god kredit-
kvalitet. Förvisso finns ingen direkt hävstång i 
verksamheten vilket gör att vinsten per aktie 
kommer att följa översta raden. Men med så 
hög tillväxttakt är vinstutvecklingen god även 
utan hävstång. Vidare så har bolaget en rela-
tivt bred portfölj med finansiella tjänster och 
det finns fortfarande stora marknadsande-
lar att ta. Aktiekursen dalar stadigt och miss-
troendet mot aktien ter sig kompakt. Det ska 
man ha respekt för, men att gå motvalls i Col-
lector kan bli lönsamt.

D. Carnegie (BV 17-25)
Hyresfastigheter är hett, vilket inte minst 
budet på Victoria Park visat. Har en fantas-
tisk affärsmodell med rullande ROT och en 
bra fart i förvärvsaktiviteten vilket ger utrym-
me för fortsatt stigande substansvärden och 
starkt driftsnetto. Precis som i Victoria Park 
så kan det komma bud även här då Black-
rock redan kontrollerar 65 procent av rös-
terna.  

Loomis (BV 18-19)
Kontanthanteringsbolaget ser en växande 
marknad framför sig och tillväxten i USA, där 
man lanserat Safepoint, är lysande. Nu ska 
detta rullas vidare till Europa och bolaget 
har en behärskad balansräkning med utrym-
me för fler värdeskapande förvärv och har 
som mål att växa omsättningen till 24 miljar-
der fram till 2021, vilket indikerar en tillväxt 

ABB (Senaste analys i BV 18-32)
Ett verkstadskonglomerat där storägaren 
Cevian med Christer Gardell i spetsen sätter 
press på bolagsledningen i syfte att omstruk-
turera koncernen och särnotera kraftdivisi-
onen vilket skulle synliggöra stora värden. 
En styckvärdering av de olika delarna ger ett 
samlat värde som är 40-50 procent högre än 
nuvarande kursnivåer. 

Balco (BV 18-21)
Balkongbolaget växer oerhört starkt just 
nu drivet av dels en hög takt i nybyggnatio-
nen i Sverige och övriga Norden men framfö-
rallt på grund av massiva renoveringsbehov i 
många fastigheter. Bolaget har starka huvud-
ägare efter börsnoteringen, en god lönsamhet 
med utrymme för förbättringar och stabilitet 
i intjäningen då 90 procent av omsättningen 
kommer från renoveringar. Vidare är balans-
räkningen god och Balco är därtill välinves-
terade med en ny fabrik som precis färdig-
ställts i Polen. Flera insiders har köpt aktier 
nyligen, på klart högre nivåer än vad intro-
duktionskursen låg på.  

Beijer Electronics (BV 18-32)
Teknikhandelsbolaget har haft stora opera-
tiva problem de senaste åren men har hela 
tiden satsat på att ta fram nya produkter för 
att öka volymerna och denna satsning bör-
jar man se resultatet av nu under 2018. Bola-
get har stärkt balansräkningen och har väldigt 
ambitiösa finansiella mål. Når man i närheten 
av dessa så är potentialen i aktien skyhög. Bra 
tillväxt och stigande lönsamhet lockar. 

Bulten (BV 18-32)
En doldis underleverantör till fordonsbran-
schen ars orderingång och orderbok ser gedi-
gen ut. Tagit en del investeringar den senaste 
tiden vilket belastat vinsten men nu tror vi att 
skördetider stundar och värderingen är för-
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Bra affärsklimat och hög förvärvstakt 
 
 Nettoomsättningen för kvartalet ökade med  

21 procent till 2 395 MSEK (1 979). 
 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) 

ökade med 22 procent och uppgick till 260 MSEK 
(214) motsvarande en EBITA-marginal om 10,9 
procent (10,8). 

 
 
 

 
FÖRSTA KVARTALET – EN MYCKET BRA START PÅ VERKSAMHETSÅRET 2018/2019 
Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet och koncernen hade en organisk 
försäljningsökning på 9 procent. Detta i kombination med flertalet genomförda förvärv 
resulterade i en total vinsttillväxt på 22 procent. Rörelsemarginalen fortsatte att förbättras i 
alla fyra affärsområden.  
 
MARKNADSUTVECKLING 
Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag fortsatte att öka, speciellt i 
kundsegment såsom specialfordon, maskintillverkare, elektronik och fartyg. Efterfrågan var 
också god från kunder inom medicinteknik och vindkraft medan den var svag inom telekom. 
Från en låg nivå uppvisade kundsegmentet olja & gas i Norge en förbättring. Det var även en 
positiv utveckling av efterfrågan på eftermarknadsprodukter till tillverkningsindustrin samt 
skog- och processindustrin. Försäljningen av infrastrukturprodukter till elnätskunder i 
Norden ökade sammantaget något medan efterfrågan på elrelaterade produkter från bygg- 
och installationskunder hade en bra utveckling. 
Ur ett geografiskt perspektiv hade vi totalt sett det bästa marknadsläget i Sverige och 
Finland. Vår försäljning i Danmark ökade något och våra verksamheter utanför Norden hade 
en god efterfrågan. Tack vare ökad investeringsvilja inom olja & gas samt inom infrastruktur 
så ökade försäljningen även i Norge. 
 
FÖRVÄRV 
Vår förvärvsaktivitet under inledningen av verksamhetsåret har varit hög. Under kvartalet 
har vi genomfört fyra förvärv som sammantaget bidrar med en årlig omsättning om cirka 
230 MSEK. I början av juli har vi dessutom genomfört ytterligare sex förvärv med en total 
årsomsättning om ca 500 MSEK. 

» Läs mer om Addtechs resultat på www.addtech.com 
 

 
Value Adding Tech Provider  
 
Addtech är en teknikhandelskoncern som 
tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde 
i länken mellan tillverkare och kund. Addtech 
verkar inom valda nischer på marknaden för 
högteknologiska produkter och lösningar. 
Kunderna finns främst inom tillverkande 
industri och infrastruktur. 

Addtech har cirka 2 300  anställda i ungefär 
130 dotterbolag som drivs under egna 
varumärken. Koncernen omsätter drygt 
8 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på 
NASDAQ Stockholm. 
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