
Erik Penser Banks 
Husvy

MAJ 2020

Vi kommer att få leva med coronaviruset under längre tid, men 

den mediedebatt som utbrutit borde beakta de stora regionala 

skillnader som nu utvecklas. 

  Den stora divergensen har nu inletts som ett resultat av de sto-

ra skillnaderna i räddningspaketen som rullats ut i olika länder. 

   Den 24 mars stack vi ut hakan och prickade börsbotten, som 

en av ytterst få svenska banker och förvaltare. Återhämtningen 

har föranletts av volatiliteter, valutainstrument, kreditrisker och 

invanda makromönster. 

Vi håller vyn med en konstruktiv optimism och därigenom 

övervikt till aktier. Vyn bygger på en daglig djupgående analys 

av makro och marknadsdata. Varje vecka analyserar vi numer 

dryga 20 000 makrovariabler och varje dag går vi igenom 55 000 

aktiestrategier. 

   Vi kan nu lägga april bakom oss. Sedan den kraftiga nedgången 

påbörjades, har vår tes varit att nadra kvartalet skulle bära med 

sig en återhämtning av börsen. Nu har den påbörjats och april 

var för det amerikanska indexet S&P 500 den bästa börsmånaden 

sedan 1987, vilket har gjort att vi genom våra globala expone-

ringar tagit igen väldigt mycket av börsfallet. Våra alternativa 

investeringar är t.o.m. upp hittills i år och vi har ryckt ifrån 

konkurrenterna än mer.

   Det händer för närvarande otroligt mycket i makrovärlden. En 

del påstår att börsen tappat kopplingen till ekonomin, andra att 

det är precis tvärtom, att börsen aldrig har varit så här kopplad 

till makrot. Det finns dock en tydlig skillnad här, mellan svensk/

europeisk media och annan internationell media. Lite intres-

sant är att medias optimism, eller avsaknaden av den, ligger i 

linje med de stödpaket som rullats ut i respektive region. Det 

är då kanske inte så konstigt att svensk media generellt sett 

inte verkar förstå hur och varför börsen gått up. I Sverige har 

vi ju trots allt två misslyckade räddningspaket bakom oss och 

nästa ska sättas igång i juli, fyra månader efter det att USA:s 

stödprogram inleddes. 

   Vi ser även fortsatt att makrot förklarar en hel del av börsens 

utveckling (se också vår mer djupgå-ende analys som vi publice-

rar varje vecka https://www.penser.se/wealth-management/#kap

italforvaltning). För oss handlar det således inte om att börsen 

lämnat realekonomin bakom sig, utan om att börsen handlar 

in realekonomins framtida utveckling, som just nu stärks av 

den data vi får in. Skulle denna bild förändras till det negativa 

kommer vi givetvis agera. Vi kan även konstatera att den pes-

simistiska sidan har betalat priset av att ha missat den bästa 

börsmånaden sedan 1987, ett vansinnigt högt pris.  

   Det som är riktigt intressant nu är tecknen på att recessionen 

i USA har börjat mildras, vilket ligger till grund till för att vi 

ökat aktievikten igen. Observera här att vi då inte avser släpande 

+ Övervikt aktier
+ Starkare dollar
+ Högre volatilitet
+ Positiv tillväxt på aktiemarknaden
+ Konsensus för negativ på tillväxtprognoserna
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data: BNP, produktion, o.s.v. För förvaltare gäller det, anser vi, 

att gräva djupare och därigenom kunna ligga före börsen och 

mer trögrörlig makro. För att utvärdera oss själva jämför vi våra 

prognoser mot alla andra i marknaden. Som enda svenska förval-

tare eller bank håller vi för tillfället ett flertal toppositioner, se 

tabellen till nedan (den globala rankingen görs av Bloomberg):

Nästa stora trend i världsekonomin blir Den Stora Divergensen.

Om historien ska lära oss någonting så är det att med stimulan-

ser har epidemier kommit och gått, i marknadens ögon har det 

inte blivit någon längre påverkan. Givet de stimulanser som nu 

kommit (främst i USA, Kina och Japan) tror vi att börsen i dessa 

regioner också kommer se ljuset i tunneln. Det ger att sälja 

av tillgångar kan komma kosta väldigt mycket mer än att ha 

tålamod. Vi fortsätter också att avkasta mer än börsen i övrigt. 

Grogrunden för vår optimism under april var de amerikanska 

stimulanserna som adderar 42 procent till USA:s ekonomi (i 

Sverige gör vi inte ens 10 procent). 

    Detta gör att USA nu satt ihop sitt största stödpaket någonsin. 

USA och Kina har kraftigt stimulerat sina ekonomier medan 

Europa har valt att vara reaktiva och har fått betala priset för 

detta i relativ aktie- och valutautveckling. Vi ska verkligen inte 

underskatta dessa stimulanser i USA och Kina. Kina har t.ex. 

aldrig stimulerat sin ekonomi så här mycket. Detta har satt fart 

på kinesiska aktier. 

   USA och Kina utgör nu vår globala aktieexponering och vi har 

en inriktning på internet och andra bolag inom de sektorer som 

går absolut starkast (biotech, cloud computing o.s.v.). Vi går 

sammantaget fortfarande bättre än globalt index. 

   Givet räntenedgången ser aktier också ut som ett fantastiskt 

alternativ just nu, rent värderingsmässigt pratar vi om en po-

tential om fler tiotals procenenheter på uppsidan, troligen väl 

positivt, men riktningen är tveklös.
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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.


