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*Startdatum för rapport 2007-12-31. Simulerad avkastning från 2007-12-31 till 2022-04-21 baserat på historisk avkastning för aktieklass I (NOK) justerad för skillnader mellan de två
aktieklasserna i valörvaluta. Simulerad avkastningsinformation och riskåtgärder är endast för illustrativt ändamål. Fondbolagens förenings standard för beräkning av avkastning i
investeringsfonder är använd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens
skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. In- och utträdesavgifter är inte inkluderade. Det tas inte hänsyn till inflation i
beräkningen. Pareto Asset Management strävar efter att säkerställa att all information i den här presentationen är korrekt, men reserverar sig för eventuella felaktigheter eller brister.
Uppgifter i presentationen reflekterar Pareto Asset Managements ståndpunkt vid en given tidpunkt och den ståndpunkten kan utan förvarning förändras. Detta är en
marknadskommunikation. Detta är inte ett avtalsmässigt bindande dokument. Se fondens prospekt och basera inte något slutgiltigt investeringsbeslut enbart på informationen i detta
dokument. Presentationen ska inte uppfattas som ett erbjudande eller en rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Pareto Asset Management tar inget ansvar för
direkta eller indirekta förluster eller utgifter som följer av användning eller tolkning av presentationen. Fondernas faktablad, informationsbroschyr, års- och halvårsrapporter finns
tillgängliga på paretoam.com/sv/fonddokument. Annan information finns på paretoam.com/sv/viktiga-dokument.

Investeringskriterier:
 Hög avkastning på eget kapital
 Stark balansräkning
 Stabil intjäningsförmåga

Global aktiefond som investerar i bolag 
med en solid marknadsposition och en 
stabil intjäningsförmåga.

IT 23 %
Hälsovård 20 %
Finans & fastighet 17 %
Sällanköpsvaror 14 %
Industri 9 %
Dagligvaror 8 %
Kommunikationstjänster 5 %
Likvida tillgångar 2 %
Material 1 %

USA 69 %

UK 8 %

Frankrike 7 %

Schweiz 5 %

Tyskland 5 %

Norden 4 %

Spanien 3 %
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Månadskommentar – april 2023
Av Andreas Sørbye och Andreas Kamvissis 

Under april hade Pareto Global en stark utveckling både absolut och relativt. Stigande räntor har bromsat 
ekonomin, men långt mindre än fruktat. Bolagen drar fortfarande fördel av att orderböckerna fylldes upp under 
pandemin, något som har hållit arbetslösheten låg. Logistikkedjorna och tillgången på råvaror är nu nästan 
tillbaka på normal nivå. Med detta som bakgrund har aktiemarknaden skakat av sig ränteuppgången.

Vid slutet av månaden har tre fjärdedelar av portföljen rapporterat för första kvartal. Våra portföljbolag har åter 
bevisat att de kan öka priserna i takt med högre kostnader, för att på så sätt skydda sina marginaler. De klarar 
att behålla tillväxten även om makrobilden blivit svagare, alltså sekulär tillväxt, vilket SAP är ett bra exempel 
på. De viktigaste bidragsgivarna var Microsoft, Prudential, Nestlé och Centene, medan Keysight var den enda 
aktien med negativt bidrag under månaden.

SAP utvecklar IT-system för företagsstyrning, ofta kallade ERP – ”Enterprise Resource Planning”. Sådana 
system omfattar gärna hela bolaget, som kundorder, produktionsplanering, styrning av varulager, arbetslistor 
och bokföring. Implementeringen av ERP är mycket omfattande. Det tar gärna många år att få det inarbetat i 
organisationen. När systemet väl är på plats, har kunderna visat sig vara väldigt lojala. Det sägs att SAP aldrig 
har förlorat en viktig kund.

SAP har över flera år jobbat med att förenkla implementeringen. Bland annat har de tagit fram 
branschanpassade standardlösningar. Trots detta är varje SAP-implementering helt unik, något som gör det 
komplicerat att erbjuda SAP som en molnbaserad tjänst.

Under 2020 tog SAP:s nyanställda VD Christian Klein ett svårt vägval. Han nollställde bolagets tidigare 
kommunicerade vinstmål på mellanlång sikt, för att använda de kommande åren till att utveckla en fullvärdig 
molnbaserad version av SAP. I första fasen belastas resultatet med utvecklingskostnaderna. I nästa fas, när 
kunderna succesivt flyttas över till molnet, blir intäkterna temporärt lägre. I motsats till försäljning av 
programvarulicenser, vilka genererar intäkter med en gång, faktureras molnbaserade tjänster löpande som 
hyra. Under denna övergångsfas kommer intäkterna att vara lägre.

På längre sikt är fördelen med att flytta över kunder till en molnbaserad lösning stor. SAP förväntar att 
intäkterna från en molnbaserad kund kommer att vara 2,5 gånger de från en motsvarande licenskund. Även om 
detta låter som en dålig affär för kunden, är det inte nödvändigtvis det. Kunden slipper att investera i egna 
servrar, har flexibilitet till att uppskalera och får löpande uppdateringar. Intäkterna från en licensmodell är mer 
volatila, då de typiskt ökar i samband med lansering av nya versioner. I en molnbaserad modell är intäkterna 
fasta och oberoende av uppgraderingar.

Övergången till en molnbaserad affärsmodell skapar aktieägarvärden. SAP är ett komplext bolag, och 
transformeringen har inte varit lika enkel att observera som hos Microsoft eller Adobe. Därför har 
aktiemarknadens reaktion varit ganska ljummen.

Sista kvartalsrapport var en ny datapunkt för statusen till transformationen. Vi ser allt tydligare att intjäningen 
nu är förbi sin lägsta punkt. Intäkterna från SAP S/4 HANA, som ERP-molnet heter, ökade med 77 procent 
jämfört med fjoråret, och orderingången ökade med 78 procent. Detta var en stark tillväxt under ett kvartal där 
tillväxten hos andra molnbaserade bolag var mer mättad som följd av trimmade IT-budgetar hos kunderna. 
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Fram tills nu har SAP:s tillväxt i molnet huvudsakligen kommit från nya kunder. Under sloganen ”RISE with SAP”
ska existerande kunder nu migreras. SAP kommer att upphöra med att uppdatera ERP utanför molnet under
2027, något som betyder att kunderna då inte har något val längre. Licensintäkternas nedgång på 13 procent
under kvartalet jämfört med fjoråret visar att flyttandet har startat. Det faktum att en molnbaserad kund
inbringar 2,5 gånger så höga intäkter som en licenskund indikerar att tillväxten i SAP är säker framöver, och det
nästan oberoende av utvecklingen i ekonomin. Detta blev också betonat av VD Christian Klein under förra
investerarmötet: ”Jag är väldigt säker på tvåsiffrig intäktstillväxt från 2024 och framöver.”

Mycket pekar på att vi SAP-ägare går in i en spännande tid.

Portföljförvaltare: Andreas Sørbye och Andreas Kamvissis


