
Erik Penser Banks 
Husvy

DECEMBER 2020

Den 24 mars 2020 prognostiserade vi att börsen skulle bottna, 

och att en V-formad återhämtning skulle följa. Vi har hållit fast 

vid denna prognos och har sedan dess inte sett några data som 

fått oss på andra tankar. 

Detta har gjort att vi till fullo tagit del av börsen starka rekyl, 

den starkaste någonsin. Vi har således ryckt ifrån konkurrenter-

nas snitt med bred marginal och inom globala aktier har vi haft 

förmånen att pricka in bra strategier varför denna portfölj gått 

+18% bättre än globalt aktieindex. 

Vår dataanalys ser likadan ut för närvarande. Vi behåller med 

andra ord den kraftiga övervikten och noterar att konsensus 

fortfarande har en bit kvar till att ge upp pessimismen och för 

låga konjunkturprognoser. I rena tal har aldrig konsensus varit 

så långt från utfallet som inför tredje kvartalets BNP-tillväxt. 

Vi har sett helt otroliga revideringar, men dessa är fortfarande 

otillräcklig enligt oss. Vi är just nu 3a i världen i att prognos-

tisera USAs BNP. I nedan tabell ser ni hur Erik Penser Bank 

rankas i världen:

Det har väldigt olyckligt skrivits alltför mycket om att det ska 

råda en diskrepans mellan börsen och makroutvecklingen. Helt 

fel. Det råder perfekt harmoni. Däremot räcker det inte att ana-

lysera makro genom att titta på trögrörlig BNP-tillväxt. 

+ Övervikt aktier
    USA och strategier inom IT
+ Stabilare krona
+ Stabil till högre volatilitet
+ Positiv tillväxt på aktiemarknaden
+ Konsensus för negativa tillväxtprognoser 

HUSVYN I  KORTHET:

Vi har stor respekt för att det går väldigt fort i framförallt USA 

och Kina, inom Europa släpar dock utvecklingen. Detta gör att 

vi knappt ägt EU aktier sedan i mars. En utveckling vi ser, för 

första gången på länge, tecken på att förändras. Vi har doppat 

tårna i en Eurozon-strategi, banker, och utvärderar den dagligen 

för att se om denna typ av strategi blir en av de som kommer 

komma ikapp USA och Asien. 

Angående kronan har vi vyn att den kommer att komma till-

baka till riktningen i svensk makro och Sveriges kapitalflöden, 

m.a.o. försvagas. Värt att komma ihåg är att valutakurser alltid 

är en del av den analys vi gör inför positionstagning, m.a.o. de 

utländska aktiepositionerna ska, trots en förstärkt krona, klara 

av att leverera. Det ställer ett högt krav på vår analys, men så 

här långt har det fungerat. Denna analys ger också att svensk 

börs har det motigt att följa med världens utveckling. Just nu 

rankas svenska småbolag som den 282a strategin i världen, det 

finns m.a.o. 281 bättre alternativ. Då våra mandat är uppdelade i 

globala och svenska delar håller vi kvar vid småbolagen tills dess 

att världen slår dem, då säljer vi av på indexnivå, vi har m.a.o. 

dragit en linje i sanden. 

Så här efter USA:s presidentval har vi inga skydd kvar i port-

följen. Vi har rest ett varningens finger kring Sveriges framtida 

konjunktur och den analysen står vi fast vid och utvärderar 

dagligen hur vi ska hantera detta i portföljerna. 

Våra portföljer slår alla konkurrenternas snitt och allra längst 

fram ligger de hållbara som bär mer aktierisk. 

Ser oss gärna i en video: https://www.youtube.com/playlist?list

=PLFeVXfrcmwBAmRK1lXj9AtszG2faERl77

på vår hemsida: https://www.penser.se/wealthmanagement/#k

apitalforvaltning, via mitt twitterkonto; @jwthulin, och på Lin-

kedin. 

Med vänlig hälsning, 

Jonas Thulin, Chef Kapitalförvaltningen
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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.


