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Pressmeddelande 
Stockholm 26 november 2019 

Investment Outlook: Mjuklandning ger börsstöd 
 
Tillväxten bromsar in, vinstprognoserna skruvas ner, men börserna stiger till nya rekordnivåer. Den 
kombinationen är inte helt självklar, och manar till viss försiktighet. Men höstens börsuppgångar får ändå 
sitt stöd i flera positiva krafter. Omvärldsbilden stabiliseras med framsteg i handelssamtalen mellan USA 
och Kina, ljusning i Brexit-mörkret och inte minst centralbanker som skyndar till tillväxtens undsättning 
via sänkta räntor och obligationsköp. 
 

- Börserna kan mycket väl fortsätta stiga, men riskbilden bör ändå göra den omsorgsfulle 
vaksam. Vi arbetar i dagsläget utifrån den principen, med en aktieandel något under den 
neutrala, säger Johan Hagbarth, Placeringsstrateg, Private Banking.  

 
Denna gång innehåller rapporten också tre teman, som speglar en värld i förändring. Vi belyser en del av 
den snabba digitaliseringstrenden i form av artificiell intelligens, AI, vi dyker ner i den starkaste trenden 
inom fordonsindustrin, elektrifiering, och vi sätter skogsindustrin under lupp, med fokus på dess hållbara 
kvaliteter. 

Missa inte vår webbfilm och lyssna gärna på podden, allt samlat på seb.se/investmentoutlook. 

Rapporten finns också att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se 
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är 
vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella 
prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick koncernens 
balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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