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”I mars står börsen högre” 
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Johan Thorén på Strand Kapitalförvaltning tror på börsen. Framför allt småbolagen 
som hittills släpat efter. 

       Ni har bland annat en småbolagsfond, berätta. 

– Den speglar vår diskretionära småbolagsförvaltning, vi startade fonden som en service till kunder som 
ville ha förvaltning i fondform för att slippa skatteavbränning. 

Hur har den gått i år? 

– Så där. Upp runt 4 procent. Men vi är ändå 18 procent före index sedan fondens start 2007. Vi är 
försiktiga value-förvaltare som inte behöver vara fullinvesterade. Vi har legat på en aktievikt runt 70 procent, 
för vi tycker att kristallkulan är ganska grumlig. 

Vad tror du ett minskat intresset för mindre bolag beror på? 

– Egentligen är det ett slags handlingsförlamning på börsen. Omsättningen har i stort sett halverats. 
Huvudorsaken är osäkerheten på marknaden. Man vill att frågetecknen i Europa och omvärlden ska rätas 
ut. Plus den konjunkturinbromsning vi ser i Sverige just nu. 

– Jag tycker att det är glädjande att när kvartalsrapporterna kommer in betalar det sig att ha kvalitetsbolag. 
Vi frågade oss varför vår fond inte gått bättre sedan i somras, men nu ser vi att vi har rätt bolag som 
levererar precis eller bättre än vad vi hade hoppats. 

Några exempel? 

– Concentric är ett typexempel där aktien någon månad före rapporten handlades ned ordentligt, för att 
marknaden är rädd för fordonssektorn. Sen kom rapporten och visade att till viss del har försäljningen varit 
vikande, men kostnadskontrollen är bra. Så rapporten blir en lättnad. – Billerud är ett annat exempel. Det 
finns en rad med bolag som oförtjänt tryckts ned inför rapporterna men som nu kommer igen. 
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Vad krävs för att investerarna ska hitta tillbaka till småbolagen? 

– Så fort osäkerheten avtar blir det bättre handel på börsen som helhet. Men eftersom de små bolagen har 
släpat efter de stora så kommer återhämtningen för dem att bli kraftigare. 

Vad har du för favoritaktier just nu? 

– Lindab, som står inför en strukturell styckning. Systemair kommer med Creades hjälp göra en repris på 
Haldex. Det här blir en variant på det. 

Någon mer? 

– Cavotec som är ett riktigt fint litet verkstadsbolag. Aktien noterades i Stockholm förra året och var tidigare 
noterat på Nya Zeeland, på grund av ett tidigare förvärv där. Kärnverksamheten är eldistribution i form av 
hoprullad kabel, ungefär som dammsugarslang, som används i bland annat gruvor. Lösningen är en svensk 
teknik som funnits länge. 

– Tekniken har vidareutvecklats till att användas i hamnar. Där finns stor potential. Tidigare gick fartyg på 
tomgång för att generera ström när de låg i hamn. Det är miljömässigt gräsligt. Nu ställs krav på att fartygen 
utrustas med dockningsstationer för el- och vattenförsörjning. Det är det som Cavotec gör. 

Hur ser du på börsutvecklingen framöver? 

– Jag tycker att det ser spännande ut. Vad börsen behöver är att en del frågetecken rätas ut. Spanien 
behöver söka nödhjälp till sina banker – det tror jag att de gör inom ett par veckor. Spanien måste säkras 
upp så att oron inte sprids den dag Grekland lämnar euron, vilket antagligen blir i början på nästa år. När 
sedan osäkerheten om euro-samarbetet minskar, kommer vi få en successivt bättre marknad. I mars är 
börsen 10–15 procent högre än i dag. 

Hur placerar du dina egna pengar? 

– Enbart i våra två egna fonder. Jag har inga andra aktier. 
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