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Ökad aktieövervikt 
 
Amerikanska centralbanken överraskade oss med att dra ned takten på räntehöjningar 
med mer än vi förväntat oss. Vi fick därmed initialt fel i vårt scenario om en svagare krona 
och högre amerikanska räntor medan vår senaste position, indiska aktier, tjänade över 1%. 
Mindre än ett dygn efter beskedet hade marknaderna börjat vända tillbaka och veckan 
slutade med ökad avkastning. Vi anser fortfarande att marknaden kommer att behöva 
prisa tillbaka en höjning under 2019. Så här långt håller vi positionerna och har under förra 
veckan ökat vår aktieallokering som redan var överviktad i portföljerna. Vi har haft 
övervikt och en positiv hållning till börsen sedan årsskiftet och vi argumenterar fortfa-
rande för att konjunkturen börjar bottna, vilket ger att 2019 blir ett intressant och bra år. 
Vi tror exempelvis att amerikansk husdata nu i veckan kommer överraska på uppsidan. 
 
Mycket talar för en fortsatt stark dollar, exempelvis räntor, nettosparande, presidentens 
opinionsundersökning, inflationsdifferens, detaljhandelsdifferens, arbetsmarknadsdiffe-
rens, produktionsdifferens, positioneringen, och för Sveriges del konstaterar vi att vi har 
de största kapitalutflödena sedan 2010.   
 
Vi investerar i Indien av en rad skäl. Ser vi till flödena i marknaden, volatiliteten och 
avkastningen är indiska aktiemarknaden en av de absolut främsta för tillfället. Indien växer 
i termer av världshandeln och blir mer och mer konkurrenskraftigt. Det politiska läget är 
stabilt och förtroendebarometrar ser starka ut, se nedan till höger. Vi ser också tydliga 
mätningar på att börsen kommer att stiga, se nedan till vänster.  

 
Förutom indiska aktier har vi även köpt globala bolag som arbetar med automatisering och 
robotisering. Ser vi till IT-industrin som helhet och till de ordrar som läggs, arbetstill-
fällen, kapitalinvesteringar, produktion och leveranser (nedan i svart) ser det bra ut för vår 
nya exponering. Vi har valt ut bolag som bl.a. arbetar med automatiserad produktion, 
artificiell intelligens och virtuella lösningar.  

 
Det kan vara intressant att veta att så kallad big data och machine learning redan är 
inbyggt i kapitalförvaltningen. Vi tror att de är ypperliga redskap för att inte fastna i 
konsensusvyer som ibland kan bringa sämre avkastningar. Vi ligger även i absoluta 
framkanten kring att inkludera artificiell intelligens i förvaltningen, se analyser från 
Kungliga Tekniska Högskolan. Erik Penser Bank kommer dock inte ersätta det personliga 
mötet med en ”robot”. Det är en helt annan applicering av teknologier kallade enklare 
machine learning. Sådana bolag har vi inte heller investerat i.  
 
Med vänlig hälsning, Jonas Thulin, Chef Kapitalförvaltningen 
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Portföljförändringar 
 

Februari  

Utländska aktier  

Köper kinesisk aktieexponering. 

 

Alternativa 

Säljer schweizerfranc 

 

Januari  

Utländska aktier  

Skiftar till positiv aktieexponering i Europa.  

 

November  

Svenska aktier 

Köper småbolag, minskar storbolag.  

 

Räntebärande 

Minskar obligationer, ökar peningmarknad. 

 

Alternativa  

Säljer hedgefond. Köper inflationsförvänt-

ningar i Europa.  

 

Oktober   

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. 

 

Vecka YTD

Svenska aktier* -1,6% 12,5%
Utländska aktier* -0,6% 16,5%
Alternativa placeringar 0,0% 2,9%
Räntebärande* 0,1% 1,2%
Råvaror* 0,1% 14,0%
(*) Utveckling i SEK

USD/SEK 0,5% 4,8%
EUR/SEK 0,2% 3,3%
GBP/SEK 0,2% 8,6%
JPY/SEK 1,8% 4,5%
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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. 

 

 


