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Vi tar hem vinst i nedgången 
 
I det volatila och snabba kursfall vi såg under förra veckan agerade vi genom att omallokera mellan våra 
strategier. Vi sålde av exponeringen mot amerikanska småbolag (som ger oss en avkastning på +6.3% från 
strategins start, vilket kan jämföras med OMXS30 som samtidigt är ned -2.7% på året) och adderade kapital 
till de sektorer som klarat nedgången relativt bra. Vi ökade även skyddet i portföljen något. 

Vi har samtidigt valt att behålla en exponering mot amerikanska aktier, då vi anser att nedgången inte drivs 
av ränteuppgången och handelskriget, utan ligger i linje med börsutvecklingen i samband med USA:s alla 
mellanårsval (s.k. midterms) som vi har sett sedan 1930. Genom att vara förberedda på en marknadsut-
veckling som ligger i linje med midterms kunde vi agera mycket snabbt vilket sparade +1.8% i strategin.  

Vi ska vara försiktiga med att bli alltför negativa, nu när vi kan se ett tydligt samband sedan 1930 mellan de 
amerikanska mellanårsvalen och börsens utveckling. Vi utnyttjar denna nedgång för att rotera till bättre 
sektorer och strategier. För om vår strategi stämmer kommer det en rekyl, vilket kan leda till en stark av-
slutning på året för amerikanska aktier. 

I grafen nedan till vänster visas rörelsen 120 dagar innan valet och 180 dagar efter. Som grafen visar är 
Small cap mer volatilt och därför valde vi att sälja av detta innehav. 

Årets börsrörelse i USA hade stuckit ut som en rejäl uppgång, drivet av en accelererande ekonomi, starka 
företagsvinster, ökad prispress gentemot slutkunder m.m. Men sedan kom utlösaren för en rekyl - här dis-
kuteras räntor, handelskrig och en oro kring marginalpress.  
 
Nedan till vänster ser ni årets utveckling mot snittet sedan 1930. Nedan till höger ser ni statistiken efter 
midterms, vilken är otvetydigt positiv.                                                                                                                       

 
 
Veckan som kommer domineras i övrigt av amerikansk och kinesisk data: 

 FOMC kommer att fortsätta kratta för fler höjningar, oavsett Trumps twittrande 

 Amerikansk industriproduktion kommer återigen att befästa sig i världstopp 

 USA:s detaljhandel håller nivån 

 USA:s husdata kommer att påvisa det fortsatta momentumet i USA:s ekonomi 

 Kinesisk data fortsätter att visa den sedan länge planerade ”mjuklandningen” 

En bubblare i veckan kan vara svensk arbetslöshet. Vakanser har vänt på ett lite oroande sätt, vilket kan 
indikera en försämring av arbetsmarknaden. 
                                                                                                         
Med vänlig hälsning,  
Jonas Thulin, Chef Kapitalförvaltningen   
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Portföljförändringar 

 

Oktober 2018  

Utländska aktier  

Säljer amerikanska småbolag 

Ökar global hälsovård, aktienedgång i 

Europa, globala aktier och utilities.  

 

September 2018 

Räntebärande 

Säljer europeiska företagsobligationer 

Köper nordiska företagsobligationer 

 

Utländska aktier 

Säljer tillväxtmarknad, köper 

aktienedgång i Europa 

Säljer exponering mot ökad onlineförsälj-

ning, köper japanska aktier  

Ökar nordiska högutdelande bolag 

Ökar global hälsovårdssektor 

 

Alternativa 

Köper Schweizerfranc,  

säljer tillväxtsmarknadsvalutor, säljer hedge-

fonder, köper managed futures 

 

Augusti 2018 

Svenska aktier 

Säljer svenska småbolag, köper svenska 

storbolag 

 

Juli 2018 

Utländska aktier 

Minskar globala aktier, köper utilities 

 

Räntebärande 

Köper ränteuppgång i Italien 

 

 

Vecka YTD

Svenska aktier* -5,1% 2,6%
Utländska aktier* -4,9% 7,5%
Alternativa placeringar -1,6% -3,7%
Räntebärande* -0,1% -0,2%
Råvaror* -2,4% 13,6%
(*) Utveckling i SEK

USD/SEK -1,4% 9,5%
EUR/SEK -0,8% 5,3%
GBP/SEK -0,9% 6,7%
JPY/SEK -0,5% 9,9%

90.0

92.5

95.0

97.5

100.0

102.5

105.0

107.5

110.0

112.5

115.0

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

-117 -104 -91 -78 -65 -52 -39 -26 -13 0 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169

S&P 500 under 2018, rhs Snittet för SMALL cap Snittet för S&P500
Källa: Erik Penser Bank & Macrobond



 
 

 
 
 

Veckobrev  

2 / 2 

Erik Penser Bank 

Apelbergsgatan 27, Box 7405  

103 91 Stockholm 

Tel 08-463 80 00 

Fax 08-678 80 33  

www.penser.se 

 

 

Disclaimer Erik Penser Bank Veckobrev Kapitalförvaltning 
Erik Penser Bank Kapitalförvaltning ger ut veckobrev. Veckobreven är avsedda för bankens kunder. Syftet 
med bankens veckobrev är att ge kunderna information om förvaltningen. Veckobreven ska inte uppfattas som 
en uppmaning eller ett råd att ingå transaktioner. 
 
Friskrivning 
Innehållet i veckobreven grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka banken bedömer som 
tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet kan dock inte garanteras. Prognoser baseras på subjek-
tiva bedömningar. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på in-
formationen. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk 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. Det finns ingen garanti för att prognoser kommer att uppfyllas. 
 
Intressekonflikter 
Banken arbetar aktivt med att förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan banken 
eller dess anställda och en kund eller mellan kunder. Bankens organisatoriska och administrativa arrangemang 
för att förhindra och hantera intressekonflikter består bl.a. av separerande av affärsområden (kinesiska murar), 
processer för beslutsfattande och interna regler. Bankens förvaltare hålls avskilda från annan verksamhet där 
motstående intressen kan finnas. Personer inom verksamhet där motstående intressen kan finnas får inte delta i 
kapitalförvaltningen. Banken har särskilda regler för anställdas handel med finansiella instrument. Banken tar 
inte emot och behåller en ersättning från en tredjepart inom kapitalförvaltningen. För en mer utförlig samman-
fattning av bankens riktlinjer för hantering av intressekonflikter och incitament, se: http://www.penser.se  
 
Övriga upplysningar 
Banken tillhandahåller, från tid till annan, investeringstjänster till bolag som ingår i förvaltningen. Det kan 
också förekomma att banken tillhandahåller likviditet i ett bolags aktie eller att banken gett råd till ett bolag 
vid en offentlig emission av bolagets aktier eller andra finansiella instrument som getts ut av bolaget. Det kan 
också förekomma att banken är Certified Adviser (CA) till bolag som ingår i förvaltningen. 
 
Mångfaldigande och spridning 
Veckobreven får inte mångfaldigas eller spridas utan bankens skriftliga medgivande. Veckobreven får inte 
spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA eller Kanada eller något annat 
land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av investeringsrekommendationer eller 
material med liknande innehåll. 
 
Erik Penser Bank 
Erik Penser Bank är ett svenskt kredit- och värdepappersinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen. 

 

 


