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Historiskt mönster talar för övervikt i aktier 
 
Aktienedgången under oktober månad var den största sedan finanskrisen 2008. Under dessa förutsättningar 
gjorde våra strategier att vi klarade oss relativt bra jämfört med liknande produkter i Sverige. Vi fann möj-
ligheter att agera i nedgången och vår åsikt är att marknaden har öppnat upp för en betydande rekyl uppåt 
och vi har positionerat oss därefter. Det historiska mönstret efter kongressvalen sedan 1930 talar för att 
börsen under dessa valår brukar avsluta starkt. Som vi tidigare skrivit tror vi att nedgången huvudsakligen 
var ett resultat av detta val. Ser vi till de senaste valundersökningarna ser det ut som att Demokraterna 
vinner represetanthuset medan Republikanerna behåller makten i Senaten. Detta kommer att leda till en 
stabilitet på marknaden.  
 
Att vi inte tror att nedgången är ett resultat av en global riskaversion baseras på att nedgången är mycket 
koncentrerad till aktier. Andra tillgångsklasser inte riktigt följt med, som de gjorde under finanskrisen, 
Greklandskrisen osv. Vi vet också att marknaden inte heller har köpt en bestående volatilitet. Nedgången är 
alltså en korrektion, om än en stor och kraftig sådan, och det innebär att vi letat efter rätt exponering för en 
rekyl. Läget skulle vara annorlunda om vi såg att börsen prisade in en vinstutveckling som skulle kunna 
stämma överens med givna prognoser och den underliggande makroekonomiska situationen. 
 
Nedan ser ni de vinstnivåer som låg i kurserna när vi positionerade oss för en uppgång för snart en vecka 
sedan. Frågan kan spetsas till att lyda: Ser vi noll tillväxt i vinstutvecklingen? Vi ser ingen risk för detta (se 
grafen till höger) och det öppnar upp för en rekyl uppåt.  

 
Som vi tidigare har nämnt har flertalet hedgefonder inte klarat de senaste åren särskilt bra med avseende på 
risk och avkastning. Vi har därför gjort en strategisk omallokering från ett hedgefondinnehav till aktier.  
 
Gällande rekylen vill vi exponera oss mot en strategi som hållit emot bra under den senaste månadens 
turbulens. Därför investerar vi i den norska börsen. Globalt är Norges börs en av endast tre börser som 
hållit emot. Vi konstaterar också att ett flertal faktorer talar för Norge och den norska börsens förutsättning-
ar: hussektorn har hittat en botten, antalet konkurser faller, kreditsituationen är på bra nivåer, risken i 
norska banksystemet är mycket låg (andelen problemtyngda lån har fallit tillbaka), makroutvecklingen har 
ett positivt momentum, företagens skulder är hanterbara, företagens konfidensbarometrar stiger, utsikter för 
privatkonsumtion och kapitalinvesteringar stiger, likviditeten i marknaden är stark, kapitalinvesteringarna 
ökar och utsikterna i den så viktiga oljeindustrin stiger igen.  
 
I veckan kommer dessutom fler intressanta datapunkter som är relevanta för alla marknader. I USA har 
man nu fler arbetstillfällen (JOLTS-data) än arbetslösa. Detta är historiskt och vi ligger kvar med position-
erna mot inflationsförväntningar och stigande räntor samt dollar. Federal Reserve (Fed) har möte inom kort 
och frågan är om marknaden ska lyssna och prisa in högre höjningar än vad som gjorts hittills. Fed kommer 
bereda väg för en decemberhöjning, men ingen höjning kommer att ske denna vecka. Industriproduktions-
siffror från Europa kommer få förstorad uppmärksamhet. Denna vecka handlar det om Sverige och Tysk-
land. Kommer utvecklingen att följa inköpschefsindex (PMI)? I sådana fall kan vi lugnt sitta kvar med 
undervikt och positioner mot nedgång i europeiska aktier. 
 
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.  

Säljer consumer discretionary. 

Köper Nasdaq. 

Köper norsk exponering.  

 

Alternativa  

Säljer hedgefond.  

 

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. 

 

 

 

 

Vecka YTD

Svenska aktier* 3,5% 4,2%
Utländska aktier* 2,7% 7,7%
Alternativa placeringar 1,1% -4,0%
Räntebärande* 0,0% -0,3%
Råvaror* -1,3% 11,7%
(*) Utveckling i SEK

USD/SEK -1,0% 10,7%
EUR/SEK -0,9% 4,9%
GBP/SEK 0,4% 6,4%
JPY/SEK -1,7% 10,2%
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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. 

 

 


