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Sell in May and go away? 

En klassisk börsdevis lyder ”Sell in May and go away” och bygger på en historisk underavkastning av vissa 
aktier under den ”somriga” perioden som inleds i maj och avslutas i oktober jämfört med den ”vintriga” 
sexmånadersperioden från november till april. Utöver aktiemarknaden anses även prisutvecklingen på 
tillgångar såsom räntor, olja, och guld variera med säsongen. Föregående år utförde vi en egen studie där vi 
undersökte vilka mönster som fortfarande gäller, och vi upprepar studien även detta år då vi inkluderar 
statistik från 2018 för att undersöka om slutsatserna kan ha förändrats.   
 

 
När vi delar in året i tre delar visar detta års studie på att det existerar säsongsmönster i alla tillgångslag 
som vi har undersökt, i överenstämmelse med föregående års studie. De färgade staplarna betyder att vi 
funnit en s.k. statistiskt säkerställd positiv avkastning för tillgångslaget. Avkastningen kan därmed med stor 
säkerhet sägas vara orsakad av något annat än ren slump. Vi kan se att under perioden juli till oktober är det 
bara räntor som historiskt haft en statistiskt säkerställd positiv avkastning. Olja tenderar att gå bra under 
mars till juni, guld under november till februari, och aktier från november ända till juni.  
 
Med andra ord är den somriga perioden sällan ett glädjeämne för marknaderna men inte heller en dålig 
period. Men vi ställer oss själva frågan: hur ser sommaren ut givet att vi haft en bra vår, det vill säga en vår 
med positiv avkastning? Denna fråga är högst aktuell då vi under perioden jan-maj 2019 hade en stor posi-
tiv avkastning på både den svenska och amerikanska aktiemarknaden. 
 

 
 
Tar vi hänsyn till detta visar det sig att inte bara räntemarknaden, utan även världens börser tenderar att ha 
en positiv utveckling. Efter en bra vår behöver vi alltså inte vara extra oroliga för en skakig sommar på 
börsen. Snarare tvärtom. Statistiken talar för att vi ska sitta lugnt i båten och till och med hoppas på lite 
avkastning.  
 
Låt säga att vi investerat enligt denna strategi sedan år 1987. En grundinvestering i Stockholmsbörsens 
trettio mest omsatta aktier, OMXS30, motsvarande 1 000 kr hade idag varit värd 84 592 kr om vi sålt i maj 
och återinträtt i oktober samma år endast om avkastningen hade varit negativ under våren, jämfört med ett 
nuvärde på 46 438 kr om vi sålt varenda maj. Detta kan jämföras med 37 125 kr vilket hade varit nuvärdet 
på samma investering om vi inte implementerat någon strategi alls. Vi har sammanfattningsvis kunnat 
bekräfta existensen av en säsongseffekt som i grova drag kan beskrivas med devisen Sell in May and go 
away. Däremot, då våren har haft en positiv avkastning så tyder ingenting på att man borde träda ut ur 
marknaden, utan tvärtom. 

1987-2018   

Grundivestering                1 000 kr  

Buy and hold              37 215 kr  

Sell in May              46 438 kr  

Don't sell in May (bra vår)              84 592 kr  
 

Med vänlig hälsning,  
Elliot Gyllenswärd, Kapitalförvaltningen   
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Portföljförändringar 
 
Maj  

Utländska aktier 

Säljer japansk aktieexponering. 

Köper amerikanska kvalitetsbolag.  

 

Mars  

Utländska aktier  

Köper indisk aktieexponering. 

Säljer nordiska högutdelande aktier. 

Köper robotisering och automatisering. 

 

Räntebärande 

Minskar ränteexponeringen. 

 

Februari  

Utländska aktier  

Köper kinesisk aktieexponering. 

 

Alternativa 

Säljer schweizerfranc 

 

Januari  

Utländska aktier  

Skiftar till positiv aktieexponering i Europa.  

 

 

 

 

 

Vecka YTD

Svenska aktier* 2,4% 17,9%
Utländska aktier* 1,2% 21,9%
Alternativa placeringar 0,3% 2,7%
Räntebärande* 0,0% 1,5%
Råvaror* 2,0% 16,8%
(*) Utveckling i SEK

USD/SEK 0,0% 8,9%
EUR/SEK -0,6% 6,0%
GBP/SEK -1,8% 8,6%
JPY/SEK -0,7% 8,5%
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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: Makro   
 
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. 

 

 


