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Ser vi till makro har det stått klart för oss att USA:s ekonomi 

vänt uppåt medan Europas och Sveriges sedan en tid vänt nedåt. 

Då den globala industriproduktionskonjunkturen redan nått sin 

kulmen innebär detta att USA har en helt annorlunda tillväxt

bana jämfört med många andra i den så kallade utvecklade värl

den. Vi har haft en tilltro till utvecklingsländer, men givet att 

central banker drar undan stimulanser mer aggressivt än vad 

marknaden prisat in tidigare har vi lämnat denna position.    

STARKARE DOLLAR

Det är och har varit vår vy att den svenska kronan kommer sjunka 

i värde gentemot dollarn och euron. Detta i sin tur beror på ränte

skillnader, inflationsnivåer, konsumentförtroendenivåer, flöden 

och positionering osv. Vi började året med vår Investerings

strategi då USD/SEK låg på 7,85 – så här långt har med andra 

ord vår vy betalat sig. När vi ser till den skiftande räntepolitiken 

länder emellan finns det få, om några, skäl till att skifta denna 

vy. Det handlar inte om hur lågt kronan kan falla, det handlar om 

huruvida något kan stoppa deprecieringen. Valutamarknaden har 

exempelvis inte prisat in hela ränterörelserna, det finns mer att 

hämta. Kronans rörelse har varit imponerande och ett i en rad skäl 

till att våra portföljer går bättre än många jämförbara portföljer.  

HÖGRE VOLATILITET

Ser vi då till den ökade volatiliteten har denna ökning varit vår 

tes sedan länge. Att volatiliteten kommit tillbaka är inte enbart 

en effekt av geopolitisk oro, utan också av den relation som finns 

mellan räntemarknaden och aktiemarknaden. För även om aktie

marknaden ligger före BNP så ligger räntemarknaden före aktier. 

Dagens volatilitet i aktier ligger helt i linje med centralbanker

nas minskade stimulanser och indirekt med redan prisad ”aktie

volatilitet” i räntemarknaden. Vår poäng är med andra ord att 

dagens nivå av aktievolatilitet är mer i linje med världens alla 

villkor. Detta innebär också att dagens nivå är någonting vi måste 

vänja oss vid  det kommer fler dagar med över 2 % rörelse. Vi ser 

fort farande att aktievolatiliteten inte sprider sig till andra till

gångsslag. 

LÄGRE POSITIV TILLVÄXT PÅ AKTIEMARKNADEN

Vi har respekt för kortsiktiga handelsmönster till följd av sti

gande räntor och nyhetsvärdet kring geopolitisk oro. För aktier 

handlar det ändå mycket om tillväxten i vinster och den ser 

fortsatt mycket god ut. Då vinsttillväxten i bolagen är fortfarande 

mycket sund och den globala handeln växer, och accelererar fort

farande, handlar det för oss om att välja exponeringar, och inte 

att minska aktierisken utöver den numer lilla undervikt vi har i 

+  Starkare dollar
+  Högre volatilitet
+  Lägre positiv tillväxt på aktiemarknaden
+  Högre räntor och högre inflation
+  Högre olje- och guldpris
+  Globala produktionscykeln kulminerade 2017, 
 vi ser positiv ny trend i USA

HUSVYN I  KORTHET:

Sverige. Vi har också underviktat Europa till följd av att området 

halkar efter i tillväxt och kapitalflöden, och har istället allokerat 

till USA. Givet de stigande räntorna så studerar vi kontinuerligt 

länken mellan räntan och aktier, nämligen krediter och dess lik

viditet. I dagsläget ser vi ingen kreditpress i USA, snarare det 

motsatta, vilket gjort att vi minskat lite av vår hedge. I Europa 

ser vi mer press och det tillsammans med nedrevideringar av till

växten ligger till grund för vår undervikt.  Vad det beträffar det så 

kallade handelskriget har vi via vår analys fångat in de variabler 

som kommer signalera då vi får en realekonomisk effekt. Vår tes 

för närvarande är att man kommer att hitta en pragmatisk lös

ning, om än efter lite vapenskrammel. 

HÖGRE INFLATION OCH HÖGRE RÄNTOR

Denna utveckling leds av USA, till följd av att löneökningen har 

breddat sig och numer inte bara inkluderar chefer. Vi har också 

stigande råvarupriser (detta är också en position vi har, vilket 

bidragit positivt under året). Företagen har svarat med att indi

kera att de kommer höja sina priser och KPI kommer då fortsätta 

klättra stadigt uppåt, även från dagens nivå. Att då räntor stiger 

är inget ovanligt och har legat med i vår Husvy sedan augusti 2017 

(då de började stiga). Vi har sedermera justerat flertalet positioner 

i ljuset av detta och under 2018 har vi exponerat oss direkt mot 

stigande räntor och stigande inflationsförväntingar. Att då KPI 

stiger, FED höjer och räntemarknaden svarar reser frågan hur det 

kommer att påverka aktier. Om vi ska följa historiska mönster är 

stigande räntor inget problem förrän vi når 5 % på den 10 åriga 

amerikanska statslåneräntan. Vår Husvy är att räntan kommer att 

stiga till dryga 4 %, därefter kommer det ta stopp. Det beror i sin 

tur på att den nominella BNP tillväxten kommer nå sin kulmen 
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DISCLAIMER 

Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sam

manställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklu

sivt för bankens kunder. Innehållet har grundats på infor

mation från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som 

tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet 

liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan 

således inte garanteras. Åsikter som lämnats i Publikatio

nen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet 

av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen 

försäkran om att framtida händelser kommer att vara i 

enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som 

en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informa

tionen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper 

och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation el

ler investeringsmål. Informationen är därmed ingen per

sonlig rekommendation eller ett investeringsråd.

Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt 

skada som kan grunda sig på denna Publikation. Place

ringar i finansiella instrument är förenade med ekono

misk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller 

bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god 

värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av den

na Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen 

får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA 

(med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Se

curities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat 

land som i lag fastställt begränsningar för spridning och 

tillgänglighet av materialets innehåll. 

Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intresse

konfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhin

dra intressekonflikter mellan kunders intressen och av

delningar inom Banken. Sättet som Banken använder för 

att förebygga intressekonflikter är bl. a. restriktiva kom

munikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fy

siskt belägen avskild från Corporate Financeavdelningen, 

som sitter i egen lokal.  Corporate Financeavdelningen 

får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på 

en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga 

ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan 

ett bolag som förekommer i en Publikation och någon an

nan avdelning i Banken än Analysavdelningen. Banken har 

utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel 

får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för In

vesteringsrekommendation.

Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag 

som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara 

rådgivare eller emissionsinstitut, till bolaget eller likvidi

tetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet 

har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, sty

relseledamöter eller anställda kan äga aktier i omnämnt 

bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav 

i värdepapper samt alla transaktioner. Banken och dess 

anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer 

för anställdas affärer. Den analytiker som har utarbetat 

en Investeringsanalys som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 

och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen 

räkning handla i berörda Finansiella Instrument eller med 

därtill relaterade Finansiella Instrument i strid med gäl

lande rekommendation.  Bankens Complianceavdelning 

övervakar anställdas transaktioner. Banken betalar lön 

till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Ban

kens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings 

ekonomiska resultat.

Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värde pappers

verksamhet och står under svenska Finansinspektionens 

tillsyn.

däromkring. På grund av den senaste tidens oro ser vi också en 

potential för att vissa räntor inom euroområdet kommer att stiga, 

framför allt då Italiens. 

POSITIONER

Vi har minskat vår exponering mot utvecklingsländer och vi har 

också roterat om inom hedgefonder. 

  

OM ERIK PENSER BANKS HUSVY

Erik Penser Banks husvy baseras på en rigorös analys av makro 

och marknadsdata. Både den långsiktiga allokeringen och den 

mer kortsiktiga allokeringen härleds från vår husvy. Vi kan såle

des alltid härleda bakåt hur vi valt enskilda positioner och hela 

portföljer, vilket skapar en transparens i förvaltningen.

DETTA ÄR ERIK PENSER BANK

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank med fokus 

på att skapa värden för våra kunder. Vi erbjuder såväl produk

toberoende diskretionära förvaltningstjänster som rådgivande 

förvaltningstjänster. Det övergripande målet med förvaltningen 

är att skapa en långsiktigt god och jämn avkastning med ett 

begränsat risktagande. Utifrån en gedigen erfarenhet och en 

initierad analys fungerar vi som en affärspartner till våra kun

der, oavsett om de är förmögna privatpersoner, entreprenörer, 

företagsägare eller institutioner.


