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Ser vi till makro har det stått klart för oss, sedan länge, att den 

globala industrikonjunkturen nådde sin höjdpunkt under mars 

2017. Vi hade sedan avmattning som övergripande investerings-

strategi, detta ändrades inför 2019. Faktum är att återhämtning-

en började under mars månad. Vi hade överviktat aktier redan 

i januari och det var vår strategi under hela 2019!  Under 2020 

har vi fortsatt denna strategi och har roterat innehav för att 

maximera avkastningen med bibehållen risknivå. 

   USA leder återhämtningen. Som vanligt (tyvärr) släpar Europa 

efter. Detta innebär att gapet i tillväxttermer kommer kvarstå 

och sannolikheten för en lågkonjunktur för USA har faktiskt 

sjunkit ytterligare under den senaste månaden. Den pendlar 

mellan 0-5 % enligt Federal Reserve. Detta gör att den konstruk-

tivt optimistiska allokeringen vi haft sedan slutet av december 

2018 kvarstår.

   Hittills under 2020 har vi tampats med osäkerheter kring Iran 

och Coronaviruset. Detta har föranlett oss att göra en hel del 

eventanalyser kring dessa teman. Analyserna hittills pekar på att 

marknaden kommer reda sig. Det gör att vi snabbt efter dessa 

events nått nya all time highs då vi (hittills) hittat rätt i analysen.   

   Vi har nu maximal aktievikt, vilket varit väldigt gynnsamt för 

våra kunder. Givet återhämtningen, centralbankers stöd, den 

ökande kreditgivningen, samt att BNP-prognoser och progno-

ser över bolagsvinster revideras upp, talar väldigt mycket emot 

en större sättning. Det är faktiskt så att under hela 2019 och 

2020 har aldrig härledningar av negativa scenarier (i vår me-

ning) hållt.  

   Vår metodik är att även fortsatt välja spetsiga exponeringar.

Vi har nu senast lagt till en korg med svenska småbolag som 

följer den europeiska trenden med en stabil värdeuppgång till 

följd av återhämtningen som nu börjar bli synlig i Europa. De 

stora positionerna är fortfarande i USA och i spetsiga innehav 

inom biotech, fintech, cleantech, AI, robotisering o.s.v. Det har 

gjort att vi sprungit från globala aktieindex med bred marginal. 

Under månaden drog vi ifrån våra konkurrenter igen och leve-

rerar nu dryga +1,5 % mer i avkastning i år (efter bara en må-

nad), med exakt samma risk och förutsättningar. Våra affärer/

strategier har en hitratio om 86 %, m.a.o. enbart 14 % av våra 

exponeringar har slutat med en förlust.

ÖVERVIKT AKTIER KVARSTÅR

Det är inte heller bara makrostatistik som talar sitt tydliga 

språk, utan även så kallade finansiella villkor stödjer utveck-

lingen. Med andra ord, det är billigt och säkert för bolag att 

belåna sin balansräkning.  Det som talar emot vår positiva tes 

är även fortsättningsvis sentimentet. Hitills har varken Iran el-

+ Max överviktade aktier
+ Starkare dollar
+ Högre volatilitet
+ Positiv tillväxt på aktiemarknaden
+ Högre räntor och högre inflation (USA)
+ Globala produktionscykeln kulminerade 2017,
   avmattningen är nu över och återhämtningen
   har börjat!

HUSVYN I  KORTHET:

ler Coronaviruset kunnat rubba detta så till den grad att den 

generella och positiva utvecklingen störts i mer än ett par dagar. 

  Marknaden ser för tillfället med andra ord ljust på framtiden.

Det passar vår strategi ypperligt. 

BNP-PROGNOSER

Vi har tidigare skrivit att om/när vi får rätt kommer vi börja 

revidera upp prognoserna och återigen hamna 1-2 år före kon-

sensus,. Där är vi fortfarande. Observera också att svenska ban-

ker tillhör de mest negativa i Europa varför vi redan sticker ut.  

STARKARE  DOLLAR 

Det är och har varit vår vy att den svenska kronan kommer sjun-

ka i värde gentemot dollarn och euron. Detta i sin tur beror på 

rän- teskillnader, inflationsnivåer, konsumentförtroendenivåer, 

flöden och positionering osv. Vi började denna Investeringsstra-

tegi då dollarn (USD/SEK) stod i 7,85. Så här långt har med andra 

ord vår vy betalat sig. 

  Sverige har hamnat på efterkälken i tillväxttermer och vår 

arbetslöshet stiger på ett oroande sätt. 

HÖGRE VOLATILITET 

Ser vi då till den ökade volatiliteten så har denna ökning varit 

vår tes sedan länge. Vi har mött denna volatilitet med att und-

vika hedgefonder med för stor korrelation mot börsen. 

HÖGRE  INFLATION  OCH  HÖGRE  RÄNTOR 

Vi har nu hamnat i situationen att räntor fallit kraftigt, och vi 

tjänar nu på ränteuppgång i USA. Vi tror att räntorna kommer 

återgå till konjunkturcykelns motiverade räntenivå. Den rörel-

sen kommer att ge en god avkastning. 

Risken för recession i USA, enligt EPB:s indikator
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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.


