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Ser vi till makro har det stått klart för oss, sedan länge, att USA:s 

ekonomi vänt uppåt, medan Europas och Sveriges vänt nedåt. 

Detta innebär, då den globala industriproduktionskonjunkturen 

redan nått sin kulmen (första kvartalet 2017), att USA har en helt 

annorlunda tillväxtbana. Det som har förändrats över senaste 

månaden är att börsen kommit ned kraftigt, detta till följd av 

den osäkerhet som det amerikanska kongressvalet för med sig. 

Då detta varit förutsägbart kunde vi hantera nedgången proak-

tivt och har ökat vår aktieexponering då marknaden kommer 

att rekylera. Detta stöds också av vår analys av det så kallade 

handelskriget, som kan gå över innan det riktigt har börjat.

STARKARE DOLLAR

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

i värde gentemot dollarn och euron. Detta beror på ränteskillnader, 

inflationsnivåer, konsumentförtroendenivåer, flöden och positio-

nering osv. I början av året stod dollarn (USD/SEK) i 7,85. Så här 

långt har med andra ord vår investeringsstrategi 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 de-

precieringen. Den senaste tidens kronrörelse har vi mött genom att 

differentiera vår valutaexponering från enbart dollar till nu även, 

euro och norska kronan.  

HÖGRE VOLATILITET

Ser vi då till den ökade volatiliteten (jämfört med 2017) har den-

na ökning varit vår tes sedan länge. Att volatiliteten kommit till-

baka lite är inte enbart en effekt av geopolitisk oro, utan även av 

den relation som finns mellan räntemarknaden och aktiemark-

naden. För även om aktiemarknaden ligger före BNP så ligger 

räntemarknaden före aktier. Vi har mött denna volatilitet med 

att aktivt adderat skydd till portföljen, nu senast har vi adderat 

Schweizerfranc som agerar bra skydd gentemot aktier. Givet 

ovan är detta en exponering som snart har gjort sitt. 

LÄGRE TILLVÄXT PÅ AKTIEMARKNADEN

Vi har respekt för kortsiktiga handelsmönster till följd av t.ex. 

nyhetsvärdet kring geopolitisk oro. För aktier handlar det ändå 

mycket om tillväxten i vinster och den ser fortsatt mycket god ut, 

framför allt i USA. Då vinsttillväxten i bolagen fortfarande är sund 

och den globala handeln faktiskt växer handlar det för oss om att 

välja exponeringar. I ljuset av senaste månadens kraftiga fall (det 

starkaste sedan finanskrisen) ökar vi exponeringen mot aktier. Vi 

har adderat den norska börsen (i norska kronor) då Norge går från 

klarhet till klarhet. Vi ser fortfarande det så kallade handelskriget 

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

HUSVYN I  KORTHET:

som en vattendelare. Vi kommer att få vinnare och förlorare. Just 

nu har vi USA, Sydkorea och Japan som vinnare medan EU kämpar 

med fallande konjunktur. I Europa ser vi också pressade villkor när 

det gäller likviditeten. Sammantaget med en vikande konjunktur  

har vi positionerat oss för fall i europeiska aktier. 

HÖGRE INFLATION OCH HÖGRE RÄNTOR

Utvecklingen med stigande inflation leds av USA, till följd av att

löneökningen har breddat sig och numer inte bara inkluderar 

chefer. Vi ser även stigande råvarupriser och detta är en position 

vi har som bidragit positivt under året. Företagen har svarat med 

att indikera att de kommer att höja sina priser och KPI kommer 

då fortsätta att 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 flerta-

let 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 påverka aktier. Om vi ska följa historiska 

mönster är stigande räntor inget problem förrän vi når 5 procent 

på den 10-åriga amerikanska statslåneräntan. Vår Husvy är att 

räntan kommer stiga till dryga 4 procent, därefter kommer den 

stanna och det beror i sin tur på att den nominella BNP tillväxten 

kommer att nå sin kulmen däromkring. Vi skrev tidigare om vår 

oro kring skicket i Europas ekonomi och nämnde Italiens räntor 

som skulle kunna stiga, vi har sedan exponerat oss för detta och 

tjänar nu på att Italiens räntor stiger – vi ser att denna strategi 

kommer leverera mer framöver då Italiens budgetoro bara börjat.

NYA POSITIONER

Nya positioner denna månad är att vi har köpt aktier i norska 

bolag. Vi sålde amerkanska småbolag inför kongressvalet och 

adderade istället hälsovård, utilities, globala aktier och adderade 
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DISCLAIMER 

Erik Penser Bank ger ut en husvy. Syftet med bankens 

husvy är att ge information om grunderna för bankens 

förvaltning. Husvyn ska inte uppfattas som en uppma-

ning eller ett råd att ingå transaktioner.

Friskrivning
Innehållet i husvyn grundas på information från allmänt 

tillgängliga källor vilka banken bedömer som tillförlit-

liga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet kan 

dock inte garanteras. Prognoser baseras på en subjektiv 

bedömning. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt 

eller indirekt skada som kan grunda sig på informatio-

nen. 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 framti-

den. 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 arrang-

emang för att förhindra och hantera intressekonflikter 

består bl.a. av separerande av affärsområden (kinesiska 

murar), processer för beslutsfattande och interna regler. 

Banken har särskilda regler för anställdas handel med fi-

nansiella instrument. Banken tar inte emot och behåller 

en ersättning från en tredjepart inom den diskretionära 

förvaltningen. För en mer utförlig sammanfattning av 

bankens riktlinjer för hantering av intressekonflikter 

och incitament, se: http://www.penser.se 

Övriga upplysningar
Banken tillhandahåller, från tid till annan, investerings-

tjänster 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
Husvyn får inte mångfaldigas eller spridas utan bankens 

skriftliga medgivande. Husvyn får inte spridas till eller 

göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i 

USA eller Kanada eller något annat land som i lag fast-

ställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av 

investeringsrekommendationer eller material med lik-

nande innehåll.

Erik Penser Bank
Erik Penser Bank är ett svenskt kredit- och värdepappers-

institut som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Restrictions
This announcement is not for release, publication or 

distribution, in whole or in part, directly or indirectly, 

in Australia, Canada, Japan, South Africa or in the Uni-

ted States. This announcement does not contain or con-

stitute an offer of, or a solicitation of an offer to buy, 

securities for sale in Australia, Canada, Japan or in the 

United States.

till vår exponering mot fallande europeiska aktier. Vi adderade 

amerikanska större bolag, sålde sällanköpsvaror och har sålt av 

vår exponering mot en svensk hedgefond. 

  

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 bank med fokus på att skapa 

värden för våra kunder. Vi erbjuder såväl diskretionära förvalt-

ningstjänster som rådgivande förvaltningstjänster. Det övergri-

pande 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 kunder, oavsett om de är förmögna privat-

personer, entreprenörer, företagsägare eller institutioner. Erik 

Penser Bank står under tillsyn av Finansinspektionen.


