
Investeringsstrategi

Erik Penser Banks husvy
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Kapitalförvaltningen

Prata med oss om hur vi kombinerar kunders önskan, 

fundamental makro, ekonometri (vi täcker all 

marknadsrelevant data), produktinformation (likviditet, kvalite, 

avkastning, risk) om alla världens produkter (big data), hur vi 

arbetar med machine learning / AI och dagliga stresstester av 

alla innehav - ta kontakt med Erik Penser Banks 

kapitalförvaltning!

Följ oss på Twitter; @jwthulin



EPB Kapitalförvaltnings produkter vs Peers
Jämförelsen baseras på historisk avkastning för ett urval av jämförbara fonder som finns publicerade på Morningstar med avseende på faktisk andel

aktier, mandat för andel aktier i fondernas AUM och strategi.

Peers* Allok25** Peer*

Svenska 

Aktier**

Peers 

Internt val*

Peers "Morningstar 

Blandfond SEK, 

försiktig"* Yield ***

YTD 4,17 6,50 YTD 16,66 16,05 YTD 2,21 4,57 -0,98

1y 1,25 3,98 1y 12,22 10,44 1y 0,82 2,03 3,55

Peers* Allok45** Peer*

Penser 

Hållbarhet Peers*

Dynamisk 

Allokering***

YTD 7,03 9,90 YTD 19,29 18,83 YTD 7,03 7,73

1y 2,86 6,72 1y 14,54 7,07 1y 2,86 3,52

*Källa: Bloomberg 2019-04-05

**Källa: Wizer AMS 2019-04-05

***Källa: Swedbank SICAVNAV 2019-04-05

Avkastning för Allok25, Allok45, Svenska Aktier och World2 angivet exkl. avgifter

YTD avseende perioden 31 december 2018 till och med 5 april 2019

1y avseende perioden 5 april 2018 till och med 5 april 2019

vs Peers vs Xtrackers MSCI AC World 

UCITS ETF

vs Peers

Penser Allok25 Penser Svenska Aktier 

Penser Allok45 Penser Hållbarhet Penser Dynamisk Allokering

Penser Yield

vs XACT OMXSB vs Peers vs Peers



EPB Kap överpresterar konkurrensen (400 bps)

Sharpe ration är 1.88!

Jämförelsen baseras på historisk avkastning för en likaviktad portfölj beståendes av ett urval av jämförbara fonder som finns publicerade på

Morningstar med avseende på faktisk andel aktier, mandat för andel aktier i fondernas AUM och strategi. Avkastning sedan 2018-01-03-2019-04-05. 

2,92

7,07

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2018-01-03 2018-03-03 2018-05-03 2018-07-03 2018-09-03 2018-11-03 2019-01-03 2019-03-03

Erik Penser Banks överavkastning Peers Allok45



Erik Penser Bank 4

Starkt första kvartal för allokeringsportföljerna

• EPB har flertalet produkter, Allok 25/45, med 25% respektive 45% aktier och är
två huvudportföljer

• De fortsätter att gå starkt

• Alla tillgångsklasser har bidragit positivt

9 april 2019
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• Nästan alla innehav har positiv utveckling YTD*

• USDSEK +3,56% YTD

• EURSEK +1,64% YTD

Transaktioner under året

• 2019-01-09

• Köper Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

• Säljer db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF

• 2019-01-17

• Köper WisdomTree US Small Cap Dividend Fund

• Köper WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

• Säljer Utilities Select Sector SPDR Fund

• 2019-02-01

• Köper iShares MSCI China ETF

• Säljer Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF

• 2019-03-19

• Köper iShares MSCI India ETF

• Köper iShares Automation & Robotics UCITS ETF

• Säljer Lyxor BTP Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

• Säljer XACT Nordic High Dividend Low Volatility

* Vår strategi har sedan januari 2018 varit att exponera oss mot en 
fallande SEK, vi började resan på 7.85 USDSEK och siktar nu på 9.5

9 april 2019

Utveckling per innehav, YTD

Utveckling under året (per 2019-04-05)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 25,56%

iShares S&P GSCI Commodity Indexed-Trust Fund 23,44%

iShares Core S&P 500 ETF 21,89%

iShares MSCI World SRI UCITS ETF 19,73%

XACT OMXS30 18,09%

XACT Svenska Småbolag UCITS ETF 17,36%

XACT OBX NO 15,46%

iShares Global Healthcare ETF 14,22%

XACT Nordic High Dividend Low Volatility 14,06%

iShares MSCI China ETF 13,10%

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF 10,19%

iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF 10,05%

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF 9,28%

WisdomTree US Small Cap Dividend Fund 9,28%

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations ETF 6,45%

Invesco DB Agriculture Fund 5,97%

iShares Gold Trust 5,76%

iShares Automation & Robotics UCITS ETF 5,69%

WisdomTree Managed Futures Strategy 5,57%

ProShares Short 20+ Yr Treasury 3,49%

iShares MSCI India ETF 2,11%

Spiltan Högräntefond 1,68%

Utilities Select Sector SPDR Fund 1,63%

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF 1,58%

Simplicity Företagsobligation C 1,30%

Öhman FRN Hållbar C 0,95%

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF 0,90%

Spiltan Räntefond Sverige 0,55%

Enter Cross Credit D 0,47%

Lyxor BTP Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 0,06%

Penser Yield -0,94%

db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF -2,77%

Vår strategi: öka aktier under januari och framåt,
ohedgat
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Vår strategi: öka aktier under januari och framåt, 
ohedgat

9 april 2019
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• Kraftig övervikt mot aktier, +8,5%

• Aktuell allokeringar till aktier: 53,5% (46,6% vid årsskiftet)

Transaktioner under året

• 2019-01-09

• Köper Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

• Säljer db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF

• 2019-01-17

• Köper WisdomTree US Small Cap Dividend Fund

• Köper WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF

• Säljer Utilities Select Sector SPDR Fund

• 2019-02-01

• Köper iShares MSCI China ETF

• Säljer Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF

• 2019-03-19

• Köper iShares MSCI India ETF

• Köper iShares Automation & Robotics UCITS ETF

• Säljer Lyxor BTP Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

• Säljer XACT Nordic High Dividend Low Volatility
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Återhämtningen är i full gång

• Nedgången sedan oktober i princip återhämtad, endast 0,3% kvar till ATH

9 april 2019
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Volatiliteten tillbaka på lägre nivåer

9 april 2019
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Vårt fokus & Frågor vi svarar på, tagit höjd för och implementerat i förvaltningen

10 Investeringsprocessen

Investmentprocess

11-13 Teoretiska bakgrunden

Theoretical backgound

14 Erik Penser Banks prognoser

Erik Penser Bank´s forecasts

15 Investeringstemat – Avmattning, dags för ett nytt?

Investment theme – Deceleration, time for a new?

16-17 USAs BNP utsikter

US´s GDP outlook

18-19 EZ BNP utsikter

EZ GDP outlook

20 OECDs utsikter

OECD´s outlook

21 Recessionsrisk

Risk for a recession

22 Kvantitativa lättnader, var star vi nu?

QE, where are we now?

23-24 Financial Conditions, status

25 Ekonomisk risk som uttryckt via medier, en historiskt unik period börjar gå mot 

sitt slut

Economic risk as expressed through media, a historical period is ending

26 Relationen mellan ekonomisk risk och marknaden är…historiskt låg

The relationship between economic risk and the market is…historically low

27-28 Var finns den politiska risken och konflikten?

Where do we find elevated economic risk and conflict?

28 Hur ser detaljerna ut i amerikansk politisk risk?

What are the details in US economics risks?

Investeringsstrategi / investment outlook:

29 Aktier

Equities

30-33 Vad hände under Q4-18?

What happened in Q4-2018?

30-35 Hur kommer det sig att vi gick emot marknaden under sista delen av december?

Why did we take a different stance against the market at the end of December?

34-35 Vad säger en värderingsmodell av aktier just nu?

What is the result of a valuation approach to US equities?

36-37 Hur relaterar vinster mot skulder i bolagen?

How do profits stack up against debt in US corporates?

38 Driver amerikansk skuld räntor?

Does US debt(s) drive rates?

39-40 Hur ser framtiden ut för inflation i USA?

What is the outlook for US inflation?

9

41-42 FEDs framtid?

FED outlook?

43-45 Utsikter för räntor i USA?

Rate outlook?

46 Hur ser Wicksellian spread ut just nu?

What does the Wicksellian spread tell us right now?

46-48 Hur är det ställt med likviditeten i ekonomin?

What is the status of liquidity in the economy?

49-50 Räntekurvan betyder inte recession här och nu, men när stiger risken?

Rate curve does not mean a recession here and now, but when will risks rise?

51 Reala världens monitor

Real world monitor

52-53 Strategisk timing av aktier mot räntor

Strategic timing of equities versus rates

54 Sverige

Sweden

54-55 Konjunktursutsikter

Business cycle outlook

56-57 Husmarknadens utsikter

Housemarket outlook

58 Riksbanksutsikter

Riksbank´s outlook

59 Inflationsutsikter

Inflation outlook

60-64 Handelskriget och dess effekter, eller avsaknad av effekter?

Trade war and its effects, or lack of effects?

64-67 Taktisk timing, hur ser det ut?

Tactical timing, what is the outlook?

68-69 Valutautsikter

FX Outlook

70 Oljeutsikter

Oil Outlook

72 Varför skapade inte QE inflation?

Why didn´t QE create inflation?

Exempel på positioner

Examples of positions

74-75 Japan

76-78 India

79 Robotics & Automation

80-86 China

87 Europe

88 Brexit

89-90 Varför inte breda EM positioner?

Why no broad EM positions?

Appendix



Kapitalförvaltningens investeringsprocess

• En transparant analys går från makroekonomi till enskild investering

• Alla beaktningsgrunder är kvantifierade via kvant eller ekonometri vilket gör att alla beslut och 

idéer är härledda och vi kan alltid öppna all analys för kunder – även mycket långt efter det att 

beslutet togs

• I vår analys belyser vi flertalet akademiska skolor för att bygga en så robust grund som möjligt

• I vår produktanalys tar vi in ALLA produkter från tex Bloomberg och Morningstar, processen är 

helt objektiv och beslutet reflekterar bäst produkt för strategin och kunden

• Detta innebär att alla produkter som är av intresse modelleras i portföljerna så vi kan 

jämföra före / efter 

• På detta vis kan vi härleda och vara transparanta kring analysen, produktvalet och 

portföljeffekten / kundnyttan

• Allt ovan arbete sparas och loggas

10



Vi analyserar världen med 900+ modeller och

flertalet akademiska skolor
• Både den långsiktiga / strategiska allokeringen och den mer kortsiktiga / taktiska allokeringen 

härleds från vår husvy

• Husvyn byggs upp baserat på en rigorös analys av makro och marknadsdata, detta ger en 

transparens och vi kan alltid gå bakåt för att se hur det gått med härledningen av enskilda 

positioner och hela portföljer

11



Jonas Thulin, Chef för Kapitalförvaltningen & portföljförvaltare. Tidigare Chef för Asset Allocation på Nordea, Chef för Alpha

Strategy på Nordea Markets samt Chef för Research på Nordea. Arbetade som trading strateg på en fransk bank i New York och 

London och hade då aktiv risk i valutor och räntor. Innan detta arbetade Jonas på Ericsson med att förvalta dess Pensionsstiftelse. Jonas 

började arbeta som lärare i nationalekonomi på Stockholms Universitet samt University of Queensland (Australien). 

Peter van Berlekom, Portföljförvaltare. Peter har tidigare varit förvaltare på Nordea, från 1987 till 2003, där Peter hade ansvaret för 

Europaförvaltningen (från 1996) och för Sverige och Norden från 2002. Peter har även varit chef för aktieförvaltningen på Alecta, 

2004-2007. 2008 blev Peter chef för aktieteamet på Nordea med ansvar för europeiska och globala aktier. Peter hann också vara 

ansvarig för Nordeas aktiefond Swedish Stars fond. Nu närmast kommer Peter från Alfred Berg där han har varit ansvarig för 

aktiefonden Sverige Plus.

Anders Blom, Modelleringsansvarig. Arbetat på Erik Penser Bank sedan år 2000. Modelleringsansvarig på kapitalförvaltningen vilket 

innebär ansvaret för att våra kunder följer sin avtalade förvaltningsmodell samt att de placeringsprofiler/mandat som är avtalade inte 

överträds. 

Pontus Wachtmeister, Portföljförvaltare. Arbetat som ansvarig förvaltare och analytiker av aktier och krediter sedan 2004 i 

Stockholm, London och Hong Kong. Huvudsakligen erfarenhet från hedgefonder och aktiv förvaltning/Long/Short. Tidigare 

arbetsplatser är Brummer & Partners, Credit Suisse, Citadel LLC, Senrigan Capital etc. Pontus är utbildad civilekonom från 

Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat på Erik Penser Bank sedan 2015.

Jonatan Werner, Kvantitativ analytiker. Civilingenjör i Industriell ekonomi från KTH med inriktning mot finansiell matematik. 

Tidigare riskanalytiker på RPM Risk & Portfolio Management.

12



Husvy och dynamisk allokering

• Case och fördjupningar fastställs

Löpande

• Slutlig Veckostrategi författas

• Presenteras på morgonmöte

• Distribueras till kunder

• Global makro utvärderas

• Data kommenteras

• Global trendanalys

• Teknisk analys aktier och räntor

• Teknisk analys valutor och råvaror

Löpande

• Kapitalförvaltningen har portfölj-

och strategimöte

• Preliminär Veckostrategi sätts 

samman

Syftet med flödet ovan är skapa en process som ger bästa möjliga förutsättningar för 

Kapitalförvaltningens förvaltning och makro- / marknadsanalys. 

13



Erik Penser Banks BNP prognoser

Vår tes för 2018 var avmattning, nu ser vi bottnen!



Investeringsstrategi – AVMATTNING sedan mars 2017

Dags för ny strategisk tes?

Svar: JA, den nya implementerades under Q1 2019, en bottenkänsla som skulle ge ordentlig skjuts till 

aktier. 

15



Investeringsstrategi

USAs BNP – avmattningen tappar fart
Osäkerhet kring vilket institut som har bäst förmåga…risken ligger paradoxalt nog på UPPSIDAN 

IGEN!!!

Vi ser ingen recession för tillfället, vi spanar mot slutet av 2020, in i 2021, för ev ytterligare 

inbromsning. 

16



ISM – amerikansk företagsbarometer, i dessa indikatorer är bottenkänslan 

tydlig!
Indikatorn består av: 

finansmarknadspriser på råvaror och kreditspreadar samt 

osäkerhetsindex

Indikatorn består av: 

FED surveys, kemisk industris barometer, 

husbarometer osv

Investeringsstrategi

17



Alla prognosmakare ser stabil tillväxt framför oss. 

I EZ har vi inte ännu träffat botten, det borde ske om dryga 3-4 månader, i bekanta bakvattnen till USA. 

Investeringsstrategi
Euro BNP prognoser, avmattningen ska nu bli bekräftad

18



Investeringsstrategi

EZ drabbas av en för stark valuta och sviktande konjunktur

Nedan ser ni exempel på vår radar för en bottenkänsla, tyskt affärsklimat samt kredittillväxt (stödd 

av ECB).

Vi behöver se att vår tes träffar rätt, inte bara i marknaden (som skett) utan även i makrot.

19



Investeringsstrategi

OECDs ledande indikator hänger med…
Effekten av botten i tillväxt utsikter har blivit markant – och mycket kännbar runt om i världen. 

Vår strategi att positionera oss med kraftig övervikt i aktier har baserats på nedan bottenkänning. 

Att nu OECDs egna indikator ser samma sak är intressant!

Fortsätter detta kommer konsensus reagera ordentligt framåt sensommaren…

20



Recessionsrisken finns men överprisad och 

överrapporterad här och nu

21

Trots allt recessionsprat under Q4-2018 köpte vi aldrig in i den historien, då det bara var historier, 

fundamentala faktorer pekade aldrig på recession.



Investeringsstrategi - CBs balansräkningar
Centralbanker har skjutit till enorma belopp, vilka har stimulerat de finansiella marknaderna. 2018 drog 
man undan stimulanserna, men detta har börjat reverseras!!! Detta kan bli en nyckel till marknaderna 
under 2019 och var mer av en förklarande variabel än recessionsrisken under Q4 2018. 

22



Investeringsstrategi - Finansiell miljö / Financial

Conditions
Humöret på den finansiella marknaderna har…stagnerat, nedan ser vi rörelsen på klassiska 

variabler som fångar detta humör / miljö

VIKTIGT; CB tillbakadragande av stimulanser drabbade INTE ’financial conditions’ för bolagen! 

De så kallade ’financial conditions’ förklarade mao inte Q4-2018, utan är lika stimulativa i dag 

som sedan 2016!

23



Investeringsstrategi – Financial Conditions
Som vi påpekat i ovan bilder – dagens nivå på ’financial conditions’ är stimulativa och den enda 

del-variabeln inom ’financial conditions’ som var negativ under Q4-2018 var börsen självt. 

Noterbart var att denna risk aldrig spred sig till andra sektorer varför helheten höll ihop på ett 

imponerade sätt. 



Recessionsrisken finns knappt men var kraftigt överprisad och 

överrapporterad varför vi ökade aktieallokeringen i slutet dec och 

in i januari (& släppte vår korta Eurostoxx & långa CHF position)
Vi gick sedan emot denna bild i media och fom januari överviktade aktier än mer. En position vi 

adderat ytterligare till och har i nuläget nästintill maximal risk. 

Jämfört våra kollegor i branschen har detta varit ett mycket framgångsrikt beslut. 

Nedan visa den mediala bilden av ekonomisk osäkerhet / risk och hur lite den har haft att göra med 

’finanical conditions’ och recessionsrisken…

25



Varför adderade vi risk när riskbilden var så negativ?
Nedan var en del av analysen i vårt beslut (i januari) till att ÖKA risken kraftigt. Till vänster ser ni rullande 

30 månaders korrelation mellan ekonomisk risk som mätt i medier och finansiell risk som mätt av VIX. 

Trump / Brexit effekten är väldigt intressant – detta har lett till en period där risken som mätt genom media 

inte haft någon relation till finansiell risk, medias bild av risken skenade men marknaden följde inte efter. 

Detta trots ett flertal ”all time highs” i ekonomisk risk som mätt via media. 

26



Var finns politisk risk och konflikt?
• USA bedöms vara mindre osäkert än Europa

• Politiska motsättningarna i USA når inte ut i ekonomin

• I Frankrike och Tyskland är opinion polls mer och mer intressanta 

27



USAs enda politiska risk var handel…nu är det lite 

mer, men fortfarande förvånansvärt lugnt
Till skillnad från tidigare presidenter hade Trump egentligen “bara ett problem” – handeln, 

nu har Health Care seglat upp igen.

28



Investeringsstrategi, börsen såg för mörkt på vinsterna
Givet börsnedgången, se nedan, kunde man tro att EPSen ska ned till negativ tillväxt, detta skapade ett drev 
som trots allt aldrig riktigt hade stöd i fundamentala faktorer (varför vi utnyttjade detta och gick emot).  

Makrot stödde helt enkelt en högre vinsttillväxt!!! 

Givet att våra skydd / hedgar har fungerade bra i nedgången kunde vi öka aktieexponeringen. 

29



Vad hanterade vi under Q4-2018?

Aktienedgången under Q4-2018 var den värsta sedan finanskrisen. 

Det var / är vår åsikt att marknaden öppnade upp ett läge för en rekyl och vi positionerade oss 

därefter

Nedan ser ni månadsrörelsen i USA (vänster) och Sverige (höger). Som synes är nedgången i samma storleksgrad som finanskrisen och Greklandskrisen. 

30



Triggern i Q4 var en kraftig reduktion i margin debt,

inget spöke utan ett härlett problem. Detta ledde till 

en viscious circle av uttag.

31

Det hela startades av ny skattelagstiftning i USA som syftade till att ”lugna” spekulativa hedgefonder. 

Lagen innebär att man nu måste betala för att investera i HF (kan inte dra av kostnaden mot andra 

utgifter) samt att man som investerare måste betala fondens belåning OM fonden har negativ 

avkastning. 

Belåningen kollapsade Uttagen blev massiva



Skatter (vilket tvingade bort ”leverage”) och 

redemptions skapade massivt ”flow”, detta leder aktier 

i en ”viscious circle”

32

Uttagen hade inget med konjunkturen att göra (trots att det upprepades gång på¨gång från vissa håll.



Investeringsstrategi – aktier prisade då in en framtid

som inte stod i korten, ett förlopp vi inte sett sedan 

1948!!!

33



Investeringsstrategi

Dividend Discount Model (låst slutet 2017)
Ett strukturerat sätt att se på börsen är via en diskonteringsmodell, nedan är Gordon som tar med 

räntor, KPI och aktiers utdelning. 

• Antag equity premium på 5,74%

• Real dividend tillväxt om 1,69%

Real Dividend growth =  nominell dividend (4.38%) minus inflation (2.69%) vilket ger 1.69% (låst 2017).

Equity premium =  real avkastning på aktier (8.39%) minus real bond avkastning (2.65%) vilket ger 5.74%.

1/(realräntan+5.74-1.69)

34



• Nej…inte ännu!

• Vid P/E 19-20 kommer det att hanteras inom förvaltningen

Investeringsstrategi - Värderingen, ett hot mot 

aktiekursen?



Investeringsstrategi

NFIBs bruttomarginal ser positiv ut!
USA är trygga i tanken på att de är på rätt väg…varför också den politiska konflikten är låg (trots allt)

Differensen mellan compensation plans och price plans blir (väldigt grovt) bruttomarginal  - givet detta 

förenklade sätt ser vi en marginalexpansion som vi inte sett på flera år. 

36



Investeringsstrategi – börsen får hjälp av bolagsvinster 

jämfört bolagsskulder
Det var ett tag sedan klassisk fundamenta spelade en avgörande roll, i dagsläget ger 

skuldsituationen i bolagen en tröst då vinsterna vida överskrider dessa. 

37



Investeringsstrategi - Statsskulden (USA) driver 

INTE räntan



Investeringsstrategi - USAs Inflation

KPI kommer klättra uppåt, nedan är vår KPI indikator mot Core CPI…vi tror på 2.4% i årstakt…

…& har köpt inflationsförväntningar
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Investeringsstrategi - USA KPI 

ECI kommer dras uppåt och vår dagliga indikator visar stigande trend. 

Efter vi har haft negativ marknadsutveckling under ett tag, men valt att sitta kvar, har P&Let

kommit tillbaka då det underliggande trycket på KPI kvarstått och i närtid till och med ökat!
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Investeringsstrategi

FEDs Outlook

Har marknaden blivit väl duvaktig? 

Vi tycker det, ligger kvar korta treasuries (20yr) och 

lång inflationsförväntningar…
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Investeringsstrategi - marknaden tvekar kring FED

42

Marknaden prisar inte alls in vad FEDs

prognoser visar. 

En part kommer ha fel, mycket fel!

I dagsläget tror vi att det är marknaden 

då man inte har prisat in tillräckligt med 

inflations eller lönetryck. 



Investeringsstrategi –

Output Gap påvisar högre styrränta

Output gap – utbudsgapet samvarierar med den naturliga räntan som underbygger var styrräntan 
kan ta vägen

Ovan påverkar sedermera prisnivån varför dessa variabler hänger ihop i en välfungerande 
ekonomi, som vi ser nedan – slutsatsen blir att FED kommer komma tillbaka till att diskutera 
höjningar!!! SEK…se upp!
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Investeringsstrategi – ligger kvar med nuvarande 

ränteposition

Vi ser även att inflationen vänder uppåt och 

att konsumentförtroendet stabiliserats och 

följer med i bottenrörelsen

Efter den dystra perioden under Q4 förväntar vi 

oss att företagens prispress ska komma 

tillbaka…TBC!



Räntemarknaden kommer ge fler möjligheter OM vi ytterligare diversifierar ifrån klassiska 

räntefonder – vi ligger som sagt kvar med NEGATIV duration i treasuries (20 yr), ohedgat i USD

Investeringsstrategi – ligger kvar med nuvarande 

ränteposition



Investeringsstrategi - Wicksellian Spread

Ett finurligt sätt att se på styrräntor och den naturliga räntan är att skapa sig en analys av Wicksellian 

Spread, för att sedan kunna mäta huruvida räntan de facto stimulerar eller hindrar ekonomin.

För tillfället är ränteläget, nedan exempel är för USA, stimulativt!



Likviditet ÄR på agendan

47

För att kontrollera ovan analys är det av intresse att 

analysera huruvida bolagen upplever och har lättare eller 

svårare att låna. 

Nedan analyser visar att situationen fortfarande är LÄTT



Banklikviditeten skjuts till…i USA

48

OBS – situationen är inte densamma i EU…



Investeringsstrategi -

räntekurvan…en invertering leder BNP med lååång

tid
Ledtiderna är långa, 600 dagar mot BNP och 330 mot börsen. 

Ser vi till kurvan som FED gilla mest (futureskurvan) pekar den mot samma timing. 

Vi gillar risk här och nu! 
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Olika marknader – olika världar?

Observera hur räntemarknaden söker konjunkturen och alltid går för negativt och för positivt. 

Detta är naturligt då det är svårt att förutse konjunkturer. 

Börsen ligger närmare konjunkturen då börsen har hjälp (på indexnivå) av företagsrapporter och 

kan därigenom ligga närmare faktisk konjunkturutveckling. 

Investeringsstrategi – räntor är mest nervösa
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Investeringsstrategi - verkliga världen

• Järnvägsvagnar

• Containrar som går tomma

• Priset på plankor (reglar)

• Lastvolymer i USA och Kina

• Nyckelkomponenter i Kina
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Investeringsstrategi – strategisk timing

När FED slutar höja slutar aktier gå bättre än räntor – till dess ska man positionera sig för 

ränteuppgång och hålla kvar aktier – här är vi nu!
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Investeringsstrategi – strategisk försiktighet

Sannolikheten för en markant nedgång senare under cykeln är enligt detta synsätt (Goldman Sachs 

Bear Indicator) dryga 75%

Syftet är inte timingen, men ur ett strategiskt perspektiv är det något som måste hållas i minnet

Vi valde därför unik risk att exponera sig mot och minskat marknadsrisken (beta)

Vi använder fortfarande denna strategi!
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Investeringsstrategi – SEK hjälper till med tillväxten!

Stödet från låga räntor o låg FX kurs är tillräckliga för att ge BNP en gnista, vi ser en stigande 

tillväxttakt i Sverige!!!
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Hur länge har tillväxten mattats av i Sverige?

Sverige har som litet exportberoende land känt av toppen av konjunkturen, observera bara att det 

var under 1a halvan av 2017 som avmattningen började, nu söker vi och marknaden botten (medan 

konsensus pratar avmattning)!!!
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Vi såg inbromsningen i svensk bomarknad under augusti 2017. Vi underviktade därefter exponeringen mot 

svenska aktier, men har nu ökat upp denna, varför?

Svenska huspriser klättrar tillbaka.

Detta råder lite bot på den situation vi hade för ett år sedan och Sverige hänger nu med amerikanska aktier.

Investeringsstrategi – Sverige halkade efter



Analysen i augusti 2017 baserades till en början på byggtillstånden. 

Dessa har nu bottnat. 



Investeringsstrategi - Riksbanken
Riksbanken har en mycket tydlig prognos-bias mot högre räntor och starkare SEK!

SEK kommer dock inte få stöd från Riksbanken, då marknaden vet att det INTE går att lita på dem! Ingen 

höjning under 2019 (så klart), och mer och mer duvaktiga kommentarer kommer komma utefter makrot. 

RIX prognoser..ojoj:

FI prisar lägre o lägre räntor…helt i sin ordning: 
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Investeringsstrategi – SE KPI & KPIF

KPIF kommer inte stödja SEK, vi ligger kvar 

i våra korta SEK positioner.

För tillfället har Riksbanken fel med 0.5% i 

KPIF…helt fantastisk divergens!
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Investeringsstrategi - ”Handelskriget”
Kina kommer i praktiken inte kunna svar på USAs utspel.

Vi ser förändringar i bytesbalanssiffror, shipping och i transporter – detta innebär att det så kallade 

kriget börjat krypa in i real data, därför kommer också lösningen på handelskriget som ett brev på 

posten!
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Investeringsstrategi  

Världshandeln mattas av, men vad är konjunktur, kinesisk nyårseffekt och vad är ”handelskrig”?
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Investeringsstrategi – 1, vi ser störst svaghet i EUs 

export!
Att EU har dragit det kortaste strået beror mer på den cykliska inbromsningen från våren 2017, än det så

kallade handelskriget…men ”kriget” hjälper knappast

EU står också för inbromsningen i den globala industriproduktionen…
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Investeringsstrategi – 2, ”Handelskrigets” effekt
Det finns givetvis en uppsjö med data att titta på, nedan är de data som enligt Bloomberg kommer 

registrera handelskrigets effekter.

Vi ska inte blanda ihop effekten av det sk handelskriget med peaken i den globala cykeln, den har jag 

markerat med vänstra vertikala linjen.

Vi ser NU negativare förväntansbild – hur alarmerande är detta?
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Investeringsstrategi – 2, ”Handelskrigets” effekt

När vi lägger ovan tidsserier på gemensam skala och tar fram snittet efter asienkrisen med 

standardavvikelser så har vi en bild att utgå ifrån för att bedöma hur mycket effekt det sk handelskriget 

får…

Vi närmar oss intressanta / stressade nivåer…men hittills verkar EUs inbromsning ta mest stryk…att EU 

bromsar in beror också på lagstiftning kring tex bilar…så är det en lika viktig variabel som handelskriget?
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Investeringsstrategi – taktisk timing

Denna analys avser att fånga stress i systemet 

som vi kan fånga upp.

Vi vet att delar av räntemarknadens jobb är 

att prisa sådan stress, det är det vi ser i de 

gröna staplarna.

När vi tex går från positivt till negativt i 

dessa staplar rör vi oss från GREED till 

FEAR.

Nu är vi i GREED mao börsen stiger då det 

inte föreligger någon marknadsstress. 
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Investeringsstrategi – taktisk timing, makro risker…

VAD MÄTS?

Volatiliteten i aktieoptioner, EM räntors spread mot USA, interbankräntan, CDS priset 

för skydd mot företags konkurs, FX volatilitet, FI volatilitet. Likaviktat. 

Liknande analys som ovan men uppskruvad för mer stressig analys



Investeringsstrategi –säljoptioner och 

volatilitetskurvan ser (just nu) lugnt på tillvaron

• När marknaden är som mest sårbar är när 

säljoptioner når 200 000 kontrakt, vi har då 

nått breaking point

• Volatilitetskurvan talar sitt eget språk, 

risken ökar när man måste handla in risk 

i det korta benet



Investeringsstrategi

Vad säger de klassiska FX variablerna?

Konsumentförtroende

Ränteskillnaden

nivå

kurvan

Nettosparandet

Kapitalflöden i SEK

Tillväxtrevideringar

FEDs swaplinor

FX Basisen

Trumps populäritet

Kärninflation

Detaljhandeln

Industriproduktionen

Positionering

RÖTT – EURUSD nedsida

GRÖNT – EURUSD uppsida



Investeringsstrategi – dollarn kommer tillbaka
Dollarn är undervärderad och svenska kronan har gått väldigt svagt givet kapitalflöden och 

räntedifferenser som driver valutorna, om än med viss tidsfördröjning
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Vi kan förutse oljepriset genom att titta på hur futures kurvan för oljan handlar

Investeringsstrategi – Oljan ger råvaror en skjuts



Investeringsstrategins Risk Monitor

Övergripande bilden är ett lugn, i FX, FI, aktier och interbankräntor
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Hur kunde centralbanker bortse från akademia?

Kvantitativa lättnader fungerar inte som det var sagt…helt i sin natur om vi anammar Austrian

School Economics.

ÖKAD QE gav LÄGRE inflation.
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Lite fler positioner…
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Japan – Tidvattnet vänder…

Investeringarna kommer tillbaka!

Både faktiska men också planerade.
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Japan…aktier 
Aktierna har på inte tagit ut för mycket på uppsidan och valutavalet för denna exponering är en 

mycket viktig faktor, vi har valt EUR. 

Positionen släpar efter de övriga under 2019 men vi ser med tillförsikt på denna exponering då 

EURJPY ser ut att stiga och aktierna söker sig nu tillbaka till vinsttrenden. 
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Indien
Vi investerar i Indien pga en rad skäl, ser vi till 

flöden i marknaden, skewen, volatiliteten och 

avkastningen så är Indiska aktiemarknaden en 

av de absolut främsta för tillfället. 

På denna sida belyser vi också att det politiska 

läget är stabilt, se nedan, samt att ”early

warning signals” från Citi ger ett fundamentalt 

positivt stöd (vi ser till vändningen), se höger.
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Indien
Förutom föregående sida konstaterar vi också att 

förtroendebarometrar ser starka ut, nedan till vänster. 

Ser vi till exportutsikter så har dessa kommit ned, men 

växer fortfarande med över 13% vilket i en jämförelse 

RoW är starka siffror (varför Indien just nu har lockat 

till sig ett intresse och har inflöden i aktier). 

Ser vi till börsutsikterna, till höger, så ger dessa starka 

skäl till exponeringen mot Indien.  
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Indien
När vi så drar ihop säcken och ser till en, för oss, 

så pass bra aktieexponering som möjligt så ser vi 

hur tex PMI och IFO pekar på en stark uppsida. 

Givet då den politiska stabiliteten, trots valet, och 

begynnande utsikter så har vi positionerat oss långa 

Indien. Nedan till höger ser vi att Indien växer i 

termer av världshandeln och blir mer och mer 

konkurrenskraftigt. 
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Robotics & Automation

Denna sektor / exponering tar större och större 

del av den totala börsen, se nedan till höger.

Ser vi till IT industrin som helhet och till de 

ordrar som läggs, arbetstillfällen, 

kapitalinvesteringar, produktion och leveranser, 

ser det fortsatt bra ut för vår exponering. 

79



Kina
Enligt många skulle tarifferna leda till en skatt för amerikanska konsumenter då importpriserna skulle skugga 

tarifferna. Vår tes har som sagt inte legat i linje med detta, utan att Kina kommer ta smällen på sina marginaler och 

möta med likviditet, & därigenom stödja aktieutvecklingen…tarifferna har hittills inte påverkat priserna. 

Ett intressant exempel på en, för USAs ekonomi, negativ bias som inte infriat sig!

Importpriser stiger INTE! Inte ens de från Kina!!!
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Kinesisk data: detaljhandel och industriproduktion…samma gamla visa…men vi vet om detta redan

varför nedan inte påverkar aktiemarknaden!

Kina



Är Kina inte alls intressant ur ett aktieperspektiv?

Ser vi i stället till användandet av järnvägstransporter, elektricitetskonsumtion och bankutlåning….det är 

intressant att exponera sig mot Kina då detta mått på aktivitet visar något helt annat, det stiger just nu i 

Kina…
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Kina konsumentförtroende

Kinas konsumenter är minst sagt optimistiska
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Kinas PMI 

PMI sjunker, vi vet ju att Kinas tillväxt ska ned och vi vet att Kina möter denna utveckling med 

ny likviditet (därigenom stabilare EM).
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Kinas P/E tal visade en låg värdering
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Kinas stimulanser kommer ge stöd till vår strategi
När vi så satte ned foten visste vi att stimulanserna ökas, vi fångar detta i en indikator som de senaste 

åren har träffat väldigt bra i Kinas upp och nedgångar. Just nu visar denna på en stigande 

börsutveckling – vi ligger kvar långa Kina!
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Europa
Vår strategi, Eurostoxx, men utan banker och fokus på högutdelande bolag ser ut att kunna 

studsa uppåt.

Sedan 2011 har vår indikator för denna strategi fungerat väldigt väl. 
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Finns det en unik oro i UK? Nej, politisk risk faller Brittisk industri har högre aktivitet än EZ

Brexit – det går, trots allt, bra i UK
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Investeringsstratgegi – varför inte EM?
PMIer kom ned, vilket tryckte ned Economic Surprise indicators, nu ser det ut att förvärras.
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EM-data har det tufft just nu!

Inom Emerging Markets så har makrot gått svagt

Vi avvaktar tills vi ser en botten / vändning i fundamenta
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Kapitalförvaltningens diskretionära erbjudande

SmåbolagEnskilda aktier

SVENSKA 

AKTIER

Teman Online / Stores

Healt Care…Sektorer

Europa…USA

Utvecklingsländer Japan

UTLÄNDSKA 

AKTIER

Inverterad räntaTeman

Utländska

företagsobligationer

Svenska

företagsobligation

Utländska

statsräntor
Svenska statsräntor

RÄNTOR

SektorerOMXS30

Jordbruksprodukter

Olja Guld

RÅVAROR

Hedge 

fondstrategier

Utvecklingsländer, 

Schweizer Franc

FaktorerTeman

ALTERNATIVA 

PLACERINGAR

Valutor

…
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Holistisk vy, EPB:s investeringshjul

FAS 1: Skuldreduktion – köp Krediter, Sälj Börsen 

Vår klocka börjar där konjunkturen har bromsat in, företagen reparerar sina balansräkningar och “spreadar” vänder nedåt igen. Dock faller vinster fortfarande vilket gör att räntebenen 

levererar bättre avkastning än börsen. Just nu var denna fas december 2008 till march 2009. 

FAS 2: Vinster växer snabbare än vad skulder gör – köp krediter, köp börsen 

Aktier börjar en bull marknad då indikatorer och makro vänder uppåt liksom företagens vinsttillväxt. Balansräkningarna stärks vilket stödjer kreditmarknaden. Överhuvudtaget är vi in en 

period av “risk on”. Denna cykel började i mars 2009. 

FAS 3: Skulder tar övertaget, sälj krediter, köp börs

Krediter och aktier går olika vägar. Räntemarknaden blir orolig och drar isär spreadar och drar sig undan de sämst rankade bolagen. EPS fortsätter att växa och ger stöd till aktier. 

Aktieåterköpen haglar tätt i samband med att belåningen växer.

FAS 4: Lågkonjunktur, sälj krediter, sälj börsen

I denna fas sugs krediter och aktier ihop igen på grund av lågkonjunkturen, fallande EPSer och försämrade balansräkningar. Kreditmarknaden hemsöks av insolvensspöket. Vinstvarningarna 

dyker upp och marknaden drar sig till statspapper. 

Now
Fas 2

Vinster är större än skulder

KREDITER AKTIER

Fas 1

Skuldreduktion

KREDITER AKTIER

Fas 3

Skulder är större än vinster

KREDITER AKTIER

Fas 4

Konjunkturen bromsar in 

KREDITER AKTIER
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• En diversifierad portfölj är den 

enda gratislunchen vi kan få

• Vi överser kontinuerligt den bästa 

allokering mellan tillgångsslagen

Dynamisk allokering tillämpas

Förväntad avkastning 5,5% 5,4% 5-7%

Standardavvikelse 3,5% 6,0% ca 9%
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Kapitalförvaltningens Fondurvalsprocess
Vår fondurvalsprocess är helt objektiv och helt öppen 

Varje urval blir då helt transparent och vi kan härleda urvalet

Vi tittar på följande parametrar (urval):

• Tillgångsslag

• Assets under 

management

• Inriktning/strategi

• Geografisk exponering

• Sektorexponering

• Fasta avgifter

• Rörliga avgifter

• Avkastning

• Risk

• Sharpe ratio

• Korrelationer

• Yield

• Duration

• Rating

• Valuta

• Valutahedge

• Utdelande
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Disclaimer

Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bank exklusivt för företagets kunder. Innehållet har grundats 

på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och 

fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan inte garanteras.

Erik Penser Banks medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids.

Publikationen vänder sig till Erik Penser Banks kunder i Sverige. Detta innebär att publikationen inte ska eller kan 

spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities 

Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och 

tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller 

rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och 

erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig 

rekommendation eller ett investeringsråd.

Erik Penser Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. 

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.

Erik Penser Bank har utarbetat ”Etiska Regler” och ”Riktlinjer för Intressekonflikter”. Dessa syftar till att förebygga 

och förhindra intressekonflikter mellan avdelningarna inom företaget och bygger på restriktiva kommunikationer 

(Chinese Walls). Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan emittent och 

någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bank har utarbetat interna restriktioner för när handel får 

ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys.

I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om emittent och/eller 

finansiellt instrument. Analysen har varken grundats på uppdragsförhållande mellan emittent och analytiker eller 

medfört ersättning från emittent till analytiker. Den eller de som sammanställt denna publikation har inga innehav i 

de analyserade finansiella instrumenten.

Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn.


