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Prisrallyt i guld och silver fortsätter och småsparare rusar till de ädla metallerna.
För den som tror på fortsatta prisökningar finns en mängd olika alternativ att
investera i – men också flera fallgropar. Di har talat med experter som delar med
sig av sina tips för att ta rygg på rallyt.

”Vi kommer att få se en hög volatilitet framåt, men det är ingen fara om man tror
på den långsiktiga trenden”, säger Eric Strand som förvaltar fonden Au Ag Silver
Bullet, den tredje bäst presterande fonden av de 1.300 som är listade på Avanza.

Investeringsprofilen Anna Svahn och förvaltaren Eric Strand delar med sin av sina bästa tips för att
investera i guld och silver.Foto:Jesper Frisk; Aleksey Mnogosmyslov; Pressbild

Guldpriset har den senaste tiden ständigt noterat nya rekordnivåer och nu noteras
även silverpriset på de högsta nivåerna sedan 2013. Dystra utsikter för
världsekonomin, låga räntor, svagare dollar och en ökad spänning mellan USA
och Kina har skapat något av en perfekt storm för guldet.

Eric Strand, som själv förvaltar fonden Au Ag Silver Bullet, anser att caset med
stigande guld- och silverpriser har varit starkt sedan 2008 då Fed ryckte ut med
stödåtgärder i spåren av finanskrisen.

”De stigande priserna är ett svar på mängden pengar och skulder som skapas.
Sedelpressarna går varma och skuldsättningen ökar, då ökar penningmängden och
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guldpriset stiger”, säger han.

I december 2015 höjde Fed räntan för första gången på nära tio år, det blev
startskottet för en lång rad höjningar och i början av 2019 låg den i intervallet
2,25–2,50 procent. Men sedan tog det stopp. I juli 2019 sänktes räntan med 25
punkter och sedan dess har Fed tvingats till ytterligare sänkningar. I dag är räntan
tillbaka på 0,00–0,25 procent, samma nivå som innan höjningen i december 2015.

”Frågan är om man någonsin kommer kunna höja räntorna och tajta till systemet.
Vi har skapat otroligt mycket skulder och det enda sättet att bli av med skulderna
är att skapa en monetär inflation. Det ligger i staternas intresse att fortsätta med
det spåret”, säger Eric Strand och spår att hela 2020-talet blir ett starkt decennium
för guld- och silverpriset.

Hans egen fond Au Ag Silver Bullet lanserades i november 2019. Fonden
investerar i silverbolag och har sedan starten lyft nära 60 procent. I år är
uppgången 44,8 procent jämfört med silverprisets uppgång i kronor på cirka 24
procent. Mätt i dollar är silverpriset upp 32 procent. Fonden är i år den tredje bäst
presterande av de 1.300 fonder som är listade på Avanza. Men trots den lovande
inledningen räknar Eric Strand med att det kan bli en turbulent resa, något som
inte minst märks på hemsidan där fonden marknadsförs som ”Sveriges kanske
mest riskfyllda fond”.

”Vi kommer att få se en hög volatilitet framåt men det är ingen fara om man tror
på den långsiktiga trenden. Men man får spänna fast sig”, säger han.

För den som själv tror på stigande guld- och silverpriser men inte vill ta allt för
stor risk rekommenderar han att investera i guldrelaterade instrument. För den
mer riskbenägne är det silver som gäller.

”Är man ute efter avkastning är silver mer intressant än guld och då är det
silverbolag man ska investera i”, säger han.

Investeringsprofilen Anna Svahn har länge talat sig varm om guldet som
investeringsobjekt. Även hon lyfter fram de monetära stimulanserna som den
enskilt viktigaste bidragande faktorn till högre priser. Och hon ser i dagsläget
inget stopp på den utvecklingen.

”Fed har sagt att man är redo att göra vad som krävs, så länge som det krävs.
Även om priserna har gått upp kraftigt så tror jag att uppsidan fortfarande är stor.”

Hennes rekommendation till småsparare är att satsa på fysiskt guldbackade
ETF:er. För den som föredrar aktier i enskilda bolag har hon två tips. Det ena är
rena guldgruvebolag, som den amerikanska bjässen Newmont Goldcorp vars aktie
i år har rusat med nära 60 procent. Men det finns fallgropar.
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”Många guldgruvebolag har väldigt höga skulder, det finns en betydande risk. Det
är också viktigt att titta på kostnaden per producerat uns guld, går guldpriset ned
kommer det pressa marginalerna”, säger hon.

Ett alternativ för den som söker en mer stabil bas är att titta på royalty- och
streamingbolag som kanadensiska Franco-Nevada som i år rusat drygt 60 procent
på börsen.

”De finansierar guldgruvebolag mot att i framtiden få köpa guld till ett förmånligt
pris”, säger Anna Svahn.

Hennes viktigaste rekommendation till den som vill plocka in guld i portföljen är
dock att skilja på signaler och brus, den långsiktiga trenden jämfört med den
kortsiktiga utvecklingen.

”Det är kortsiktiga prissvängningar som sker på bara några dagar då det är risk att
oerfarna sparare kastar sig in. Undvik de kraftiga svängningarna”, säger Anna
Svahn och exemplifierar med den på nytt gryende konflikten mellan USA och
Kina.

”Du vill äga guld när den konflikten intensifieras, men du vill inte köpa guld den
dag det brakar loss. Leta efter kortsiktiga bottnar när du ska köpa”, säger hon.

Prisrallyt har inte gått de svenska småspararna förbi. På nätbanken Nordnet har
antalet kunder som äger innehav i guld-ETF:er ökat med 30 procent sedan
årsskiftet. Även guldbolag som Lundin Gold har fått ett lyft.

”Detta sker parallellt med att spararna fortsätter köpa aktier. Man använder helt
enkelt guld som en komplettering för att öka diversifieringen i portföljen”, säger
Nordnets sparekonom Frida Bratt som dock höjer ett varningens finger.

”Det kräver att man tänker till. I guldbolagen finns både marknadsspecifik och
operativ risk, och de ger inte samma rena exponering mot guldpriset som en
börshandlad produkt som följer guldprisets utveckling. Men det är komplicerade
instrument och de kräver att man förstår riskerna och läser på ordentligt.”

En liknande utveckling noteras på nätbanken Avanza. Det är i dag tio gånger fler
som sparar i någon form av börshandlad fond eller tracker som följer guldpriset.
Det vanligaste sättet som spararna exponerar sig mot guldpriset hos Avanza är
genom traditionella fonder som investerar i olika typer av guldbolag. I dessa
fonder är köpen dubbelt så stora som ifjol, berättar Avanzas sparekonom Johanna
Kull.

”Ökningarna sker dock från låga nivåer. Den populäraste guldfonden BGF World
Gold har 5.877 fondandelsägare hos Avanza, vilket kan sättas i relation till
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Avanzas över 1.100.000 kunder”, säger hon.

Hampus Furubacke


