
 

 

 



 

 sticker ut bland 

de listade fastighets-

bolagen med sin 

inriktning på hyres-

bostäder i kommuner med färre än 

50 000 invånare. Fastigheterna är 

indelade i tre regioner: Norr, Mitt 

och Syd. Genom fastighetsförvärv 

har bolaget blivit en relativt stor 

aktör i Ronneby och Karlskoga 

och en ännu större i Finspång. Det 

ger skalfördelar och stark närvaro 

på respektive ort. Bolaget siktar nu 

in sig på några regionstäder som 

Sundsvall där ett köp har 

genomförts. I regionstäderna är 

den lönsamma marknaden för 

renovering av hyresbostäder till 

högre hyra större.  

 

bolaget valt 

obligationslån för att låna till 

fortsatt tillväxt och fick ned räntan 

till 5,7 procent på senaste lånet. 

Amasten har en god differens 

mellan direktavkastning på sina 

fastigheter och bolagets låneränta, 

även om den är lägre än övriga 

fastighetssektorn. Bolaget har 

ändå goda möjligheter till fortsatta 

förvärv speciellt som aktien blivit 

en bättre betalningsvaluta på 

sistone. Ett växande bestånd ger 

stordriftsfördelar och bidrar till att 

öka vinster per aktie, oaktat 

värdestegringar som varit ganska 

betydande under 2016 och första 

halvåret 2017 men som delvis 

reverserades under kvartal 4/2017. 

Fastighetsvärderingarna har alltså 

fått en ökad stadga. 

 

 med relativt 

låg konkurrens. Amasten-aktien är 

bland de billigaste i sektorn i 

förhållande till substans. 48 

miljoner kronor i värdeökning 

netto på fastigheterna för helåret 

2017 gör att justerat eget kapital 

blev 4,59 och EPRA NAV till 5,05 

kronor per stamaktie vid årsskiftet.  

Bolagets intjäningsförmåga 

(resultat exklusive värdeökningar) 

ökar med cirka 40 procent vid 

nettoköp av fastigheter för drygt 

1,4 miljarder kronor. Vi upprepar 

vårt tidigare råd Öka i aktien med 

en riktkurs på 3,8 kronor (3,4).    
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Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 

och tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investerings-åtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive 

undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess 

framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt 

betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i 

dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie 

anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut 

redovisas i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 



 

 

Amasten har varit noterad på First North-listan sedan 2013. Fokus har 

från början varit att växa genom fastighetsköp. Amastens fastighetsportfölj 

har nu mångdubblats i värde till cirka 3,0 miljarder kronor och består 

främst av hyresbostäder i orter med mellan 10 000 och 50 000 invånare. 

Nya affärer har genomförts som gradvis förbättrat bolagets löpande 

förvaltningsresultat. Betalning har delvis skett genom riktade aktie-

emissioner till säljande parter. 

 

Amasten delar upp sitt fastighetsbestånd i tre olika regioner: Norr, Mitt 

och Syd. Flertalet av de orter där bolaget är verksamt ligger storleks-

mässigt mellan 20 000 och 50 000 innevånare. Av de orter eller städer där 

Amasten äger fastigheter har fyra, Helsingborg, Sundsvall, Falun och 

Skövde, mer än 50 000 invånare. Varje region har en blandning av 

bostäder och kommersiella fastigheter (kontor, butiker etcetera) – där 

bostäder utgör 61 procent av fastighetsportföljen, medan 39 procent är 

kommersiella lokaler. Fastigheterna är genomgående små, totalt 207 

fastigheter och 107 förvaltningsenheter med en total uthyrbar om 330 000 

kvadratmeter. Det innebär att varje förvaltningsenhet är 3 100 

kvadratmeter stor vad gäller yta. Per 31 december 2017 var uthyrnings-

graden i beståndet 92 procent. Huvuddelen av vakanserna avser 

kommersiella lokaler. 

 

Vi går igenom varje region för sig, utifrån de siffror som rapporterades i 

senaste kvartalsrapporten och SCB:s nyligen årsvisa uppdatering av 

befolkningstillväxten. Vi exkluderar fastigheterna på några orter där 

bestånden är försumbara.  

 

 

 

Efter försäljningen av bolagets bestånd i Härnösand för 235 miljoner 

kronor och köp av en portfölj i Sundsvall för 130 miljoner kronor, 

domineras Region Norr nu helt av innehavet i Sundsvall. Därtill finns en 

förvaltningsenhet i det närbelägna Timrå. Region Norr utgör cirka 21 

procent av koncernens samlade fastighetsvärde per 31 december 2017.  
  



 

 

 

Region Mitt består av ett antal kommuner (eller del av en kommun) 

nordväst, väster och sydväst om Stockholm samt i Västergötland. Denna 

region har ökat till att nu utgöra cirka 48 procent av Amastens totala 

fastighetsvärde (mot tidigare 45 procent). Finspång är den kommun där 

Amasten har flest fastigheter. I praktiken består region Mitt av flera olika 

delregioner (Östergötland, Södermanland, Västmanland, Karlskoga i 

Örebro län samt Skaraborg) där lokal närvaro krävs på varje plats. Den 

sistnämnda delregionen tillkom genom ett förvärv av ett bostadsbestånd 

från Bohem i Skövde för 71 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2017. 

 

 

 

Region Syd sträcker sig från västra Skåne till Öland. Helsingborg är den 

största staden som Amasten har fastigheter i. Även här kan konstateras att 

Amastens region Syd består av två delregioner (nordvästra Skåne samt 

Blekinge). Amasten har genom fastighetsförsäljningar under 2016 lämnat 

Landskrona, Eslöv och Perstorp, där bestånden ansågs vara för små 

förvaltningsmässigt. Under andra kvartalet 2017 tillträdde bolaget 

ytterligare ett bestånd i Ronneby med ett värde på 248 miljoner kronor. 

Under kvartal 4/2017 såldes en större bostadsfastighet i Helsingborg för 

153 miljoner kronor. Efter dessa förändringar är Region Syds andel av det 

koncernens totala fastighetsvärde 31 procent (mot tidigare 38 procent) 

och där Blekinge sammantaget väger tungt. 

 



 

Amastens mål är att vara en ledande hyresvärd i de orter där de är aktiva 

och ett naturligt val för potentiella hyresgäster. Detta bedömer ledningen 

är nyckeln till att bli kommersiellt framgångsrik.  

 

Ett mer kvantitativt mål är att nå ett fastighetsvärde om fyra miljarder 

kronor. Intressanta förvärvsobjekt återfinns i mindre kommuner som har 

pendlingsavstånd till regionstäder, där ett exempel är Sala i förhållande till 

Västerås. Men bolaget har på senare tid även börjat inrikta sig på förvärv i 

själva regionstäderna, där Sundsvall blev det första. Ett skäl är att 

efterfrågan på moderna och renoverade bostäder (med högre hyra) är 

större i regionstäderna. Sådana projekt brukar ge bra avkastning. 

 

Att vara en god hyresvärd kräver lyhördhet gentemot hyresgästernas 

behov och bra skötsel i allmänhet. Fördelen att vara inriktad mot bostäder 

som Amasten är att det råder bostadsbrist i huvuddelen av Sveriges 

kommuner (255 av 290 stycken). Därför bör vakanserna över tid vara 

försumbara. Nackdelen är att bostäder är väsentligt mer arbetskrävande 

för förvaltningen, jämfört med kommersiella lokaler när de väl är uthyrda. 

Det sistnämnda blir svårt att klara utan lokal närvaro.  

 

Vid behov och möjlighet renoverar Amasten sina lägenheter, vilket både 

ger högre kundnöjdhet och samtidigt möjlighet att ta ut väsentligt högre 

hyra. Avkastningen på investerat kapital i form av renoveringskostnader 

brukar ligga omkring 10 procent, vilket alltså väsentligt överstiger erhållen 

direktavkastning på förvärvade fastigheter. Hyran efter renovering 

understiger, trots att de ofta ökar med storleksordningen 50 procent, ändå 

motsvarande nyproduktionshyror.  

 

Amastens plan är att växa vidare i de regioner där fastighetsbeståndet 

redan finns. Den uttalade målsättningen är att ungefär två tredjedelar av 

beståndet ska bestå av bostäder och där är bolaget redan idag. Som oftast 

vid förvärv i fastighetsbranschen är tanken att köpa fastigheter till högre 

direktavkastning än vad börsen indirekt värderar Amastens fastighets-

portfölj till. Amastens vinst per aktie ökar som en följd av förvärven. Detta 

då avkastningen på landsortsfastigheter oftast är omkring fem och en halv 

till sex procent samtidigt som bolagets låneränta är 2,8 procent. Likaså 

slås de centrala administrationskostnader ut på en större volym. I 

Amastens fall leder det till en väsentlig förbättring, eftersom bolagets 

fastighetsportfölj fortfarande är liten relativt flertalet andra börsnoterade 

bolag. 

 

För att öka marginalerna har bolaget avyttrat en del fastigheter där dessa 

inte passar strategiskt väl ihop med övriga. Ett exempel på dålig strategisk 

matchning är ifall fastigheten är liten och geografiskt isolerad från övriga 

beståndet. Då kan fastighetsskötseln bli dyr och ta upp oproportionerligt 

mycket tid i anspråk för förvaltningen. Bolaget gjorde under 2016 ett antal 

sådana försäljningar i Eslöv, Landskrona och Perstorp i Skåne samt 

Skärblacka i Östergötland och under början av 2017 i Sollefteå i 

Västernorrlands län. Försäljningen av beståndet i Härnösand under andra 

halvåret 2017 gjordes sannolikt utifrån bedömningen av stadens 

tillväxtförutsättningar och behovet av extraordinär lokal närvaro där. 

 



 

Per 31 december 2017 hade Amasten en soliditet (eget kapital dividerat 

med balansomslutningen) på 28 procent. De räntebärande skulderna har 

ökat till cirka 2,2 miljarder kronor. Samtidigt hade bolaget en kassa på 

197 miljoner kronor per 31 december 2017 som delvis kan användas för 

att betala nya fastighetsköp.  

 

Amastens lönsamhet beror till stor del på förmågan att maximera 

differensen mellan avkastningen på fastighetsbeståndet och ränte-

kostnaderna. Bottenlån på 1,8 – 2,5 procent är givetvis svårslagna, medan 

obligationslånen med räntor på 5,7 procent ränta knappt matchar den 

löpande avkastningen på fastigheterna (bortsett från renoveringarna av 

bostadslägenheterna). Men obligationslån är också ett ställe där Amasten 

kommer att få betala lägre räntor ju större bolaget blir. De allra största 

fastighetsbolagen ligger på 2–3 procent i obligationsräntor. Dit kommer 

bolaget sannolikt inte att nå, men varför inte halvvägs? 

 

Bolaget och aktien är räntekänsliga i allmänhet i likhet med övriga 

fastighetssektorn. Tittar vi på förvaltningsresultatet är räntekänsligheten 

extra hög för bostadsägande bolag som Amasten, D Carnegie, Heba, 

Wallenstam och Victoria Park. Detta eftersom direktavkastningen på 

bostäder normalt är lägre jämfört med kommersiella lokaler. Allra högst är 

den för ägare av bostäder i storstäderna där Heba och Wallenstam har 

hela eller en stor del av sina bestånd. 

 

Amastens finansiella kostnader som andel av rörelseintäkterna har sjunkit 

märkbart sedan toppen i andra kvartalet 2014. Fjärde kvartalet 2014 

tillkom utdelning för preferensaktierna, som ur stamaktieägarnas 

perspektiv kan betraktas som en ytterligare finansieringskostnad. Andelen 

finansiella kostnader av intäkterna för helåret 2017 hamnade på 30 

procent. På kort sikt innebar det en åter något högre nivå. 

 

Ränteläget är nu rekordlågt, vilket haft den kombinerade effekten att 

fastighetsbolag har blivit mer lönsamma samtidigt som aktier i sig blivit 

förhållandevis mer attraktiva som investering jämfört med räntebärande 

instrument. Detta har bidragit till en kraftig värdeökning på de flesta 

fastigheter och fastighetsbolag. Om räntenivåerna stiger snabbare än vad 

marknaden räknar med kan det ha en negativ effekt på fastighetssektorns 

börsvärde, inklusive Amastens. Det har funnits en tendens till stigande 

räntenivåer i USA sedan Donald Trump blev vald president i november 

2016. Nu ligger den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan och slår 

mot 3 procents-nivån som kan bli kritisk om utvecklingen med stigande 

ränteläge i USA fortsätter. 

 

 



 

Amasten har emitterat en preferensaktie för att finansiera sin expansion. 

Först fick bolaget in likvida medel när preferensaktien ställdes ut och 

sedan ytterligare kapitaltillskott när det resulterande egna kapitalet 

belånades. En modell som även andra fastighetsbolag använt. 

 

Preferensaktien berättigar till en utdelning om högst 20 kronor per år och 

har en inlösenkurs på 350 kronor. I skrivande stund handlas preferens-

aktien till 285 kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på 7,0 

procent. Preferensaktiens främsta uppsida är ett lägre avkastningskrav och 

högre kurs som en följd av det. Om Amasten kan växa blir risken lägre 

och aktiekursen borde därmed stiga. Skulle bolaget däremot hamna på 

obestånd blir preferensaktieägarna efterställda fordringsägare gentemot 

bolaget. Risknivån i preferensaktien ligger därför mellan stamaktieägarna 

och bankernas bottenutlåning. Amasten har på senare tid valt att ersätta 

topplånefinansieringsbehovet med obligationslån eftersom det varit mer 

prisvärt jämfört med att emittera nya preferensaktier. Här finns också en 

mer tydlig potential att erhålla lägre räntor när väl bolaget har växt till sig 

i storlek. Balder, som är ett väsentligt större bolag än Amasten, valde 

under andra halvåret 2017 att lösa in sina preferensaktier. Detta ligger 

sannolikt utom räckhåll för Amasten i skrivande stund, men visar ändå en 

trend att preferensaktierna verkar vara på väg bort. 

Flera tunga svenska och internationella myndigheter har varnat för risken 

att vi befinner oss i en svensk bostadsbubbla. Under andra halvåret 2017 

föll bostadsrättspriserna i Stockholm och Uppsala med 10 till 15 procent, 

med en nedgång även på andra större delmarknader som exempelvis 

Göteborg (om än något mindre). Kvadratmeterpriserna för lägenheter i 

Stockholm (inklusive närförorter), Göteborgs och Uppsalas centrala lägen 

kan dock vara i storleksordningen tio gånger högre än de orter där 

Amasten har sitt fastighetsbestånd. Med undantag för Helsingborg är inte 

bostadsrättsmarknaderna heller särskilt välutvecklade på Amastens orter. 

Likaså ökar normalt sett efterfrågan att bo i hyresrätter och/eller billigare 

bostäder i tider av lågkonjunktur eller kärvarare finansieringsmöjligheter 

med högre amorteringskrav och liknande. 

 

Bostadshyresnivåerna i Sverige är genom lagstiftning huvudsakligen 

kopplade till bruksvärdesprincipen, där de allmännyttiga bostadsbolagens 

hyresnivåer samt nyproduktions- och renoveringskostnader för lägenheter 

är ledande. Totalt sett borde därför inte Amasten drabbas särskilt mycket 

av en eventuell bostadsrättskris. Däremot är bankernas räntekostnader på 

fastighetslån av största betydelse för både förvaltningsresultatet och 

fastighetsvärdena vid en eventuell försäljning. Detta eftersom kredit-

klimatet även påverkar kommande köpares räntekostnader. Till det kan 

läggas att bankerna historiskt har blivit mer restriktiva i sin utlånings-

policy i samband med allmänna prisnedgångar. Växer Amasten i storlek 

minskar utlåningsinstitutens kreditrisk i normalfallet, särskilt om 

förvärven delvis betalas genom nyemitterade aktier. Detta illustrerar 

ytterligare en potential i att låta expandera bolaget. 

 
 



 

I breda penseldrag har Sveriges inrikes flyttströmmar sedan 1950 gått från 

södra och mellersta Norrland samt delar av Svealand och Götaland mot i 

första hand Stockholmsregionen och i andra hand Göteborgsregionen. 

Även Uppsala och Hallands län liksom flertalet regionstäder ökar sin 

befolkning, de sistnämnda ofta på bekostnad av respektive läns övriga 

kommuner. Slutligen koncentreras ofta befolkningen i enskilda 

kommuner till centralorten. Till detta kan framförallt sedan 2005 läggas 

en hög invandring från andra länder till Sverige samt att denna invandring 

står för huvuddelen av befolkningsökningen i Sverige de senaste tio åren 

(mellan 65 och 90 procent beroende på vad som räknas in). Samtidigt har 

inrikes flyttströmmar mot storstäderna minskat i omfattning (sannolikt 

delvis som en konsekvens av utmaningen att hitta ett boende). Sedan 

2010 har flertalet av Amastens orter haft en positiv befolkningsutveckling. 

I Skåne har bättre pendlingstrafik gynnat hela västra delen av länet med 

pendling in mot främst Malmö, Lund och Helsingborg. Befolknings- 

tillväxten ökar behovet av bostäder i Sverige som helhet, även om trycket 

är väsentligt mer omfattande i storstadsregionerna. Det handlar också 

behovsmässigt mer om ett billigare boende än huvuddelen av det som 

faktiskt byggts de senaste åren. Men för att fylla det gapet behöver 

sannolikt statliga subventioner täcka skillnaden mellan produktions-

kostnad och vad majoriteten av de bostadssökande har råd att betala. 

 

Amasten framhåller att många av bolagets orter har en modern industri, 

med en stor arbetsgivare som sysselsätter upp till flera tusen personer i en 

mindre ort. Siemens, Volvo och Saab har vardera minst 1 000 personer 

anställda i någon av de orter där Amasten finns. Detta visar att det kan 

finnas ekonomiska incitament för personer att bo i dessa orter, inte minst 

tack vare avsevärt lägre levnadsomkostnader än om inte annat den 

närbelägna regionstaden ifråga. Baksidan är att ortens ekonomi blir starkt 

exponerad mot en enskild arbetsgivare, vilket ökar risken om något skulle 

hända där. Under 2017 har konjunkturen för svensk industri stärkts. I ett 

längre perspektiv reduceras Amasten exponeringen mot enskilda orter och 

därmed risken genom att de äger fastigheter i tre olika regioner. 

 

Amastens strategi har tidigare varit att förvärva fastigheter i mindre städer 

som ligger nära regionsstäder (Timrå i förhållande till Sundsvall eller Sala 

relativt Västerås). På så sätt kan hyresgäster åtnjuta de lägre 

boendekostnaderna i den mindre orten och samtidigt möjligheterna till 

jobb, utbildning och rekreation i regionsstaden.  

 

Sedan VD-bytet i oktober 2017 till Jan-Erik Höjvall verkar ambitionen 

vara att Amasten i ökad utsträckning ska köpa fastigheter i regionstäderna 

även om direktavkastningskraven då blir något lägre. Det är logiskt med 

tanke på Höjvalls bakgrund från de större bostadsbolagen Drott och 

Rikshem, där speciellt i det sistnämnda fallet fokus låg på tillväxtorter. 

Dessutom finns det en förutsättning för nyproduktion i regionstäderna, 

något som knappast är ekonomiskt genomförbart i Amastens mindre 

orter. 
  



 

 

För att värdera Amasten har vi tagit fram jämförande nyckeltal för dem 

plus 27 andra noterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Nedan 

återfinns en graf över listade svenska fastighetsbolag med avseende på 

börsens indirekta värdering av fastighetsbestånden. Vi har markerat tre 

bostadsbolag som hamnar högst på listan och värderas till premium 

(Victoria Park på sjätte, Wallenstam på sjunde och D Carnegie på tionde 

plats), där Wallenstam har en tyngdpunkt i Stockholm och Göteborg, 

medan Victoria Park är spridd på mellanstora orter i södra Sverige.             

D Carnegie har en Stockholm/Mälardalenportfölj och äger liksom 

Victoria Park i huvudsak så kallade miljonprogramsområden. Heba med 

välbelägna bostäder i Stockholmsregionen kommer först på en 20:e plats, 

medan Amasten hamnar på plats 21 av 28 med sex procent implicit rabatt 

på sina fastighetsvärden. För samtliga bolag har vi räknat med 10 procent 

latent skatt på fastigheternas övervärden och före återläggning av 

räntederivat.  

 

Jämfört med senaste rankingen har bostadsbolagen i toppen halkat ned tre 

placeringar, medan Amasten har avancerat tre platser. Dessutom återfinns 

nu större bolag som Kungsleden, Atrium Ljungberg och Hufvudstaden 

bland de aktier vars fastighetsbestånd handlas med en implicit 

substansrabatt. 

 

I genomsnitt värderas noterade fastighetsaktier idag till en procents rabatt 

mot sitt fastighetsvärde. Så sent som andra kvartalet 2016 värderades 

fastighetsbolagen till i genomsnitt till 14 procent premie på sina bestånd. 

Det beror på en kombination av förväntade värdeökning på bolagens 

fastigheter som materialiserats sedan dess samt aktiekurser som fallit 

tillbaka på grund av anteciperade högre avkastningskrav. Dessutom har 

säkerligen problemen för bostadsutvecklingsbolagen medfört att bra 

värderade bostäder i storstäderna värderats ned under andra halvåret 

2017. 

 

Historiskt har några av Amastens fastighetsförvärv skett till relativt höga 

nivåer, något som dock den senaste tidens värdestegring rättat till. 

Konkurrensen om objekten i de orter där Amasten verkar är också i bättre 

balans jämfört med läget i storstäderna. Till det medverkar sannolikt 

också att bankerna blivit mer restriktiva i sin utlåning till sektorn, vilket 

tenderar att drabba lokala privata fastighetsägare snarare än de stora 

rikstäckande bolagen. 

 

 

 



 

Vi har även studerat bolagens P/E-tal (det vill säga resultat efter skatt 

oaktat värdeförändringar på fastigheter samt räntederivat). Vi ser då att 

Amasten-aktien här har avancerat från den undre till den övre halvan av 

fastighetsbolags-sektorn (tidigare plats 17 och nu plats 8). Notera att två 

bostadsbolag med storstads-fastigheter- Wallenstam och Heba ligger etta 

och tvåa i denna kategori (liksom tidigare), medan D Carnegie hamnar på 

en fjärde och Victoria Park på en sjätte plats. Vi har applicerat faktiska 

kostnader för administration i denna jämförelse vilket missgynnar 

Amasten då bolaget fortfarande är jämförelsevist litet att bära sina centrala 

administrationskostnader.  

 

 

Victoria Park och D Carnegie ligger närmast till hands att jämföra med 

Amasten av börsens bolag. Dessa båda bolag äger främst bostäder i så 

kallade miljonprogramsområden med omfattande latent underhållsbehov 

(en del av detta har dessa bolag nu börjat åtgärda). När Blackstone tog 

över den ägarmässiga kontrollen över D Carnegie, i vad som kan vara 

början på ett utköp av ett börsnoterat bostadsbolag, har detta drivit 

aktiekursen uppåt även i Victoria Park. Men Blackstones intåg i                 

D Carnegie kanske egentligen borde ha mer bäring på Amastens bestånd? 

Detta då D Carnegie förra året köpte bostadsbestånd i Arboga, Köping 

och Tranås från Balder till mycket goda nivåer, samtidigt som Heimstaden 

förvärvade bostäder i Falköping även dessa med Balder som säljare. De 

förvärvade bestånden påminner om Amastens bestånd både geografiskt 

och typmässigt. Intressant också att affärerna gjordes sju procent över 

Balders senaste värderingar som i branschen anses vara förhållandevis 

aggressiva i sina värderingsantaganden redan i utgångsläget. Å andra sidan 

är Erik Selins transaktions-skicklighet vad gäller timing och erhållna 

prisnivåer omvittnat god. 

 

Vi studerar även bolagens förutsättningar att göra lönsamma förvärv. För 

att bedöma detta mäter vi skillnaden i fastigheternas direktavkastning 

(härledd indirekt via respektive aktiekurs) samt bolagens genomsnittliga 

räntekostnad. Om ett bolag kan förvärva för en direktavkastning på 5,5 

procent och låna för 2,5 procent så tjänar bolaget åtminstone initialt 

mellanskillnaden (3,0 procent). Även om inget arbitrage är riskfritt, lär 

inte fastigheternas driftnetto ändras nämnvärt i det korta perspektivet. Det 

som kan kullkasta kalkylen är högre räntekostnader vid omförhandling av 

lån och främst stigande vakanser för kommersiella lokaler På bostadssidan 

kan en stor utmaning visa sig bli att åtgärda eftersatt underhåll på äldre 

hus. Historiskt har Stockholmsbörsen belönat bolag som förvärvat 

aggressivt och tagit fram ett sådant arbitrage. Balder och Sagax har de 

senaste åren lyckats bäst i detta avseende. 

Amasten hamnar på 25:e plats av 28 noterade fastighetsbolag i arbitrage-

ligan. Bolaget har dock en större möjlighet att få ned de centrala 

kostnadernas relativa andel av förvaltningsresultat jämfört med flertalet av 



 

sektorkollegorna. Samtliga de fem fastighetsaktierna med lägst arbitrage är 

bostadsbolag som (förutom Amasten) Victoria Park, D Carnegie, 

Wallenstam och Heba. Viktigt är samtidigt att arbitraget är positivt, vilket 

ger en grundförutsättning till förbättrade nyckeltal genom expansion och 

det har Amasten.  

 

 

Att Amasten blivit mer offensiva och ökat sin obligationsfinansiering (med 

en högre ränta) framgår av grafen nedan. En räntetäckningsgrad på 147 

procent känns dock fortfarande betryggande. Denna räntetäckningsgrad 

är definierad som driftnetto minus centrala administrationskostnader 

(proforma baserat på kommunicerad intjäningsförmåga) dividerat med 

finansnetto inräknat utdelning på bolagets preferensaktier.  

 



 

 

För att illustrera den förändring som pågår i Amasten som en följd av 

fastighetsförvärven och effekterna av dessa har vi i nedanstående tabell 

jämfört bolagets intjäningsförmåga i årstakt per 31 december 2017 med en 

tänkt situation per 30 juni 2019, när bolaget antas ha ökat sitt 

fastighetsvärde från dagens 3,06 miljarder kronor till 4,5 miljarder kronor. 

Som synes förbättras bolagets vinst per aktie med 40 procent som en följd 

av det. Då antas ändå oförändrade värden på fastigheter och räntederivat, 

det vill säga enbart den löpande intjäningsförmågan har beaktats.  

 

Ett större fastighetsbestånd skulle ge Amasten stordriftsfördelar på 

enskilda orter. Ett finansiellt arbitrage uppstår när fastigheter med 5 1/2 

procent direktavkastning förvärvas samtidigt som låneräntan är 2,8 

procent och de centrala administrationskostnaderna slås ut på en större 

volym. Vi utgår från 65 procent traditionell belåning av de nyförvärvade 

fastigheterna med samma mix av traditionella bank- och obligationslån 

som bolaget har idag. 

 

Brytpunkten för när det inte längre blir lönsamt att förvärva fastigheter på 

ovanstående villkor ligger vid cirka 4,5 procent låneränta. Då har 

sannolikt även direktavkastningskravet på motsvarande fastigheter stigit. 

Amastens belåningsgrad på cirka 67 procent av bokfört fastighetsvärde 

per 31 december 2017 är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsens 

fastighetsbolag (55 procent). 

 

Detta ger oss ett förväntat nettoresultat per stamaktie om 0,22 kronor när 

alla förvärv genomförts. Vi anser att en skälig värdering av Amasten-

aktien idag motsvarar p/e 15 gånger rullande förvaltningsresultat 

exklusive värdeförändringar på bolagets fastighetsbestånd. Tar vi 

målvinsten år 2019 och diskonterar tillbaka denna med 8 procent årlig 

kalkylränta får vi en avkastningsbaserad motiverad riktkurs för Amasten-

aktien på cirka 2,95 kronor. Å andra sidan har Amastens stamaktie ett 

substansvärde på cirka 4,69 kr räknat efter 10 procent avdrag för latent 

skatt på fastigheternas övervärde. Genomsnittet av dessa båda ger en 

riktkurs på 3,82 kronor per stam-aktie i Amasten, som vi avrundat nedåt 

(3,8 kronor) väljer att applicera som sammanvägd riktkurs för aktien. 
  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

  

  

      

  

      

  

  

      

      

  

      

  

  

  

      

  



 

 

Som framgått av tidigare ranking har Amasten-aktien fått en relativt sett 

bättre värdering på börsen, trots att de avkastningsmässiga nyckeltalen 

inte har förbättrats. En förklaring till det kan vara en stor substansrabatt 

som inte kunnat bli så mycket större. Med detta sagt lider Amasten i likhet 

med andra bostadsbolag på Stockholmsbörsen av en kombination av ett 

relativt lågt arbitrage mellan fastigheternas direktavkastning och bolagets 

räntekostnad. Bolagets fastigheter är vidare huvudsakligen belägna på 

mindre orter där avkastningskravet tenderar att stiga när bankerna 

stramar åt sin utlåning mot fastighetssektorn. Detta då den typiske 

köparen är en lokal privat aktör.  

 

Substansrabatten i Amasten-aktien ligger nu mellan 24 och 31 procent 

beroende på vad (justerat eget kapital eller EPRA NAV) som räknas in. 

Även om det hela blir mindre dramatiskt när detta översätts till att 

fastigheterna värderas med en implicit rabatt av börsen på mellan sex och 

åtta procent. Bolaget har justerat ned värderingarna då högre drifts-

kostnader lagts in i kalkylerna för bostäderna (för tre månader sedan var 

den implicita rabatten på tidigare fastighetsvärdering mellan tio och tolv 

procent). 

 

Vi bedömer att det nyligen genomförda VD-bytet öppnar upp för ett minst 

lika högt affärstempo som tidigare. Under Höjvalls tid på Rikshem 

dominerade detta bolag den svenska transaktionsmarknaden för bostads- 

och samhällsfastigheter. Även om Amastens finansiella muskler inte är av 

samma kaliber tror vi ändå att många affärer kommer att göras framöver. 

Förvärv som skulle göra bolaget mer kostnadseffektivt och mindre riskfyllt 

än vad det är idag. Till det kommer en ökad inriktning mot nyproduktion 

av bostäder i regionstäder som ett ytterligare sätt att expandera bolagets 

fastighetsportfölj och kassaflöde. 

 

På nuvarande nivå tycker vi att Amasten-aktien är attraktivt värderat givet 

en substansrabatt på omkring 24 procent i stamaktien. Vi upprepar vår 

Öka-rekommendation i aktien med en riktkurs på 3,8 kronor (3,4). 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States 

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 

personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska 

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle 

innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag 

eller författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering a v 

intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 
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