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more … 

Pressmeddelande 

Understand. Act. 

Utdelningarna utgör 40 procent av 
aktieavkastningen i Europa 
 
 

Stockholm, den 12 mars, 2014. I samband med vårens utdelningstider presenterar nu Allianz Global 

Investors en ny rapport kring aktieutdelningar. Rapporten visar att aktier med utdelning uppvisar lägre 

volatilitet jämfört med andra aktier, och att utdelningarna har utgjort upp till 40 procent av den totala 

avkastningen bland europeiska aktier under de senaste 40 åren.  

 

Studien visar att utdelningarna i många länder ger högre totalavkastning än 10-åriga statsobligationer, och att 

europeiska bolag är särskilt generösa med sina utdelningar jämfört med konkurrenterna i USA. Under de 

senaste två åren har europeiska aktier gett en betydligt högre direktavkastning jämfört med europeiska 

obligationer.  

 

Utdelningspolicy – en indikation på hur stabila företagets vinstförväntningar är 

Joerg de Vries-Hippen, CIO European Equities på Allianz Global Investors, kommenterar: ”Aktier med 

utdelningar är ett bra alternativ för sparare och investerare som letar efter avkastning i dagens lågräntemiljö. Vi 

hittar fortfarande väldigt attraktiva bolag med rimliga värderingar – som erbjuder en ännu högre avkastning via 

utdelningarna.  Det är tydligt att hållbara utdelningsnivåer blivit en fast punkt på många börsnoterade bolags 

agendor i Europa, mycket på grund av att det är ett övertygande sätt att bygga förtroendet bland aktieägarna. 

De goda nyheterna för alla sparare är att du antagligen inte kan hitta en bättre indikation på ett företags vinster 

än genom att titta på utdelningspolicyn”.  

 

Utsikterna för utdelningar är fortsatt positiva 

Rapporten visar även att samtidigt som företagens resultat återhämtade sig efter finanskrisen 2008/2009, har 

utdelningarna i förhållande till vinsterna minskat. I Europa är kvoten mellan utdelning och vinst per aktie för 

närvarande 55 procent, vilket är förhållandevis lågt ur ett historiskt perspektiv.  Studiens författare Dennis 

Nacken tolkar detta som att ”det finns utrymme för utdelningshöjningar”.  

 

Vidare konstaterar rapporten att utdelningsnivåerna noggrant övervakas av marknadens aktörer och att varje 

nedjustering skapar oro. I själva verket visar amerikansk statistik från år 1900 och framåt att 

utdelningsnivåerna varit långt mer stabila jämfört med företagens vinster, i reala termer.  

 

Att som sparare eller investerare enbart fokusera på utdelningsnivåer kan emellertid var missledande.  ”Det är 

snarare organisationens grundläggande affärsmodell som bör lägga grunden för förväntningarna på hållbara 

vinster, i tillägg till en aktieägarvänlig företagspolicy.” säger Nacken och fortsätter: ”Faktorer som exempelvis 

marknadsandel, inträdesbarriärer till nya marknader samt förmågan att kunna styra över prissättning spelar 

alla en viktig roll i detta avseende. Om företagets affärsmodell fungerar kan de också tämja inflationseffekterna 

genom att sätta högre priser, vilket ökar vinsterna och i slutändan även utdelningarna”.  
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Studien kan laddas ner här.   

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta 

 

Erik Granström, Burson-Marsteller Stockholm.  

Tel: 076-546 12 15 

E-post: erik.granstrom@bm.com 

 

Om Allianz Global Investors 

 

Allianz Global Investors, som ingår i det börsnoterade försäkringsbolaget Allianz, har en bred kundbas som 

investerar i alla stora tillgångsklasser och regioner. Med cirka 500 professionella investerare och en integrerad 

investeringsplattform täcker AllianzGI alla större finanscentra och tillväxtmarknader i världen. Den globala 

räckvidden möjliggörs genom lokala team som säkerställer förstklassig nivå på tjänsterna. Att skapa ett 

informationsövertag är en grundläggande del av AllianzGI:s investeringsfilosofi och uppnås genom 

specialiserade analysteam som är placerade runt om i världen. AllianzGI erbjuder helhetslösningar för 

komplexa kundbehov genom att samla alla sina beprövade erfarenheter inom rådgivning och analys för 

investeringsstrategi, risk management samt inom pensionstjänster och relaterade investeringsinstrument.  

 

 

Disclaimer: 
Investing involves risk. The value of an investment and the income from it may fall as well as rise and investors may 

not get back the full amount invested. Allianz European Equity Dividend is a sub-fund of Allianz Global Investors 
Fund SICAV, an open-ended investment company with variable share capital organised under the laws of 
Luxembourg. The value of the shares which belong to the Share Classes of the Sub-Fund that are denominated in 
the base currency may be subject to a strongly increased volatility. The volatility of other Share Classes may be 
different.   
Past performance is not a reliable indicator of future results. If the currency in which the past performance is 
displayed differs from the currency of the country in which the investor resides, then the investor should be aware 
that due to the exchange rate fluctuations the performance shown may be higher or lower if converted into the 
investor’s local currency. This is for information only and not to be construed as a solicitation or an invitation to make 
an offer, to conclude a contract, or to buy or sell any securities. The products or securities described herein may not 
be available for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. This is for distribution only as permitted by 
applicable law and in particular not available to residents and/or nationals of the USA. The investment opportunities 
described herein do not take into account the specific investment objectives, financial situation, knowledge, 
experience or specific needs of any particular person and are not guaranteed. The views and opinions expressed 
herein, which are subject to change without notice, are those of the issuer and/or its affiliated companies at the time 
of publication. The data used is derived from various sources, and assumed to be correct and reliable, but it has not 
been independently verified; its accuracy or completeness is not guaranteed and no liability is assumed for any direct 
or consequential losses arising from its use, unless caused by gross negligence or willful misconduct. Contact the 
management company Allianz Global Investors Luxembourg SA in the fund's country of domicile Luxembourg or the 
issuer electronically or via mail at the address indicated below for a free copy of the sales prospectus, the 
incorporation documents, the latest annual and semi-annual financial reports and the key investor information 
document in English. Please read these documents - which are solely binding - carefully before investing. Daily fund 
prices are available under: www.allianzgi-regulatory.eu.  
This is a marketing communication issued by Allianz Global Investors Europe GmbH, www.allianzgi.com, an 
investment company with limited liability, incorporated in Germany, with its registered office at Bockenheimer 
Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt/Main, registered with the local court Frankfurt/Main under HRB 9340, 
authorised by Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). 
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