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24e mars 2020 prognostiserade vi att börsen skulle bottna, sedan 

skulle en V-formad återhämtning påbörjas i de regioner som fått 

tillräckligt stöd (läs: Asien och USA). 

   Vi har hållit fast vid denna vy då data som kommit in stärker 

den. Vi har legat med maximal aktievikt sedan april 2020. Vi 

ändrar inte denna vy denna månad heller. Detta trots den vo-

latilitet som skett i och med ränteuppgången som skakade om 

marknaden. Vi har varit aktiva och justerat en del positioner 

men vi behöver inte agera mer än så för att optimera avkast-

ningen framför allt då vi ser att ränteuppgången stödjer börs-

uppgången.  

   Teman för 2021: Året har startat med en oerhörd kraft. Den 

senaste tiden har kostat en del i avkastning men vi har omal-

lokerat och i skrivande stund rycker vi återigen ifrån index och 

konkurrenter. 

   Prognoser 2021: Baserat på vår datatunga och unika analys:

    Räntor – Kommer stiga (USA) och vi har en position på för 

detta som avkastat +6,4% i år, inte illa för en ränteposition.  

    FX – Vi har gått rakt emot en övertygad konsensus och hävdar 

att SEK kommer handla utmed fundamenta och den period av 

SEK styrka vi sett kommer gå över till SEK försvagning.

   Aktier – Överviktade, maximalt. Vi ser fortfarande att 2021 

kommer bli ett fantastiskt starkt börsår. Vi har som bank lagt 

en prognos i marknaden om att S&P500 ska nå 4500 i år, +18% - 

en aggressiv prognos.

     Råvaror – Råvaror kommer följa med konjunkturen, upp.  

    Makro – – Ser starkt ut, för flertalet, men inte alla regioner. 

Vi anser att även inför 2021 ligger konsensus alldeles för långt 

efter, det ger marknaden stort spelrum vilket vi faktiskt ser som 

positivt. Aktiemarknaden kommer fortsätta, precis som under 

hela 2020 (!), vara klistrat till makrot. Notera; Europa kommer 

komma efter både i marknader, i makro och i vaccinering. Det 

är en tes vi arbetat med sedan april / maj 2020 då det stod klart 

att EU inte klarade av att följa andra regioner. Att man sedan 

valde att skiva kontrakt för vaccinet betydligt senare än alla 

andra stora ekonomier befäste bara marknadens vy – undvik 

Europa. Att man sedan, ovanpå detta sänker fiskala stimulanser 

vilket innebär att dessa kommer sänka BNP med -0.2% i 2021, 

har skapat en onekligen unik position i en värld där de övriga 

regionerna stimulerar sina ekonomier.  

+ Överviktade aktier
+ Svagare krona
+ Stabil till hög volatilitet
+ Positiv tillväxt på aktiemarknaden
+ Konsensus för negativ på tillväxtprognoser 

HUSVYN I  KORTHET:

   Några teman vi modellerar och analyserar extra mycket nu 

är global handel, det utvecklas snabbt stora skillnader baserat 

på hur man valt att stimulera eller inte mellan länder, regioner, 

sektorer o.s.v. Kapitalinvesteringarna tar verkligen fart, men 

långt från alla får ta del av detta, vi följer pengarna och inves-

terar i de sektorer som det satsas mest på, t.ex. ny batteri tek-

nologi. Stimulanserna finns kvar i systemen och arbetar sig ge-

nom dessa, dessutom kommer det mer stimulanser. I bakvattnet 

kommer skulderna, men som jag skrev i en analys 2006 – detta 

är slutstadiet i den politik man valde under den cykliska krisen, 

som kulminerade 2008 – allt enligt Österrikiska makroskolan. Vi 

har förberett oss genom att bygga analyser för relativa skulder 

o.s.v. – det kommer bli stora skillnader här och grundvalarna 

lägger politiker just nu.  

   Så, i en värld där USA för tillfället växer nästan 10% mer än 

Sverige i BNP bara under 1a kvartalet, hur ser vi på ränteupp-

gången som skett? Vår prognos och husvy inför 2021 var att 

USA:s räntor (framför allt den 10-åriga) skulle stiga, vi har po-

sitioner på för detta som levererar fantastiskt bra. Att räntan 

stiger beror på att USA:s tillväxt är enormt stark, just nu den 

starkaste sedan 50-talet! Faktiskt helt otroligt att medan vi har 

negativ tillväxt i Sverige så rusar USA och Asien i väg. Som vi 

sade i april 2020, där och då lades politiken som skapar enorma 

tillväxtklyftor. Risken är att vi, som européer, får leva med detta 

under nästkommande 5-10 år, så stor blir nämligen klyftan om 

ingenting görs här och nu.

   Det ger att USA:s ränta, som legat efter konjunktur, börs 

och inflationsutsikter behövde rusa i kapp. Att få ett negativt 

samband, m.a.o. stigande räntor och fallande börs, behöver 

ett flertal teknikaliteter hända. Vi har inte dessa i dag, m.a.o. 

börstappet ska i dagsläget ses som rotationsläge för innehav. Vi 

har gjort just så och har sedan ett par veckor redan ändrat mel-

lan 20-40% av våra portföljers innehav. Vad krävs då för att skapa 

den så pass oerhört ovanliga miljön med stigande räntor och 

fallande börs? Två saker: 1. ränteuppgången ska ge att räntorna 

stryper finansiella villkor – vi är inte där. 2. Ränteuppgången 

ska vara så pass stor och volatil att det i sig skapar en mer per-

manent oro. Dessa aspekter går att beräkna ganska exakt och 

vi är inte där nu. 

   Så, ränteuppgången skapar en miljö där man som aktiv för-

valtare ska söka nya möjligheter inom aktier och tjäna på ränte-

uppgången inom räntor. 

Med vänlig hälsning, 

Jonas Thulin, Chef Kapitalförvaltningen
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DISCLAIMER 

Erik Penser Bank Kapitalförvaltning ger ut husvyn. Hus-

vy är avsedda för bankens kunder. Syftet med bankens 

husvy är att ge kunderna information om förvaltningen. 

Husvyn ska inte uppfattas som en uppmaning 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 subjektiva 

bedömningar. 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. 

Bankens förvaltare hålls avskilda från annan verksam-

het 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. Ban-

ken tar inte emot och behåller en ersättning från en 

tredjepart inom kapitalförvaltningen. För en mer utför-

lig 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.

Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 

103 91 Stockholm. Tel 08-463 80 00, www.penser.se, Org. 

nr 556031-2570

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.


