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Den 24 mars 2020 prognostiserade vi att börsen skulle bottna, 

sedan skulle en V-formad återhämtning påbörjas i de regioner 

som fått tillräckliga stödpaket (läs: Asien och USA).

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

den. Vi har legat med maximala aktievikter sedan april 2020. 

   Den senaste virusvågen har vi hunnit hantera i tid vilket gör 

att vi inte måste agera i portföljerna efter rapporterna om Omi-

cron varianten. Dessutom är situationen jämfört 2020 helt an-

norlunda, ekonomierna är starkare, vinsttillväxten är mycket 

högre, vi har en uppsjö kontanta medel i bankerna som kon-

sumenter (läs USA) har sparat o.s.v. Det ger att, då vi helt har 

gått ur Eurozonen, emerging markets och Asien samt har hela 

globala aktiekorgen i USD, behöver vi så här långt inte agera. 

   Vi har fortsatt en övervikt i tillväxtstrategier, inklusive tekno-

logi med allokering mot USA. Detta på grund av att konjunktu-

ren ser absolut starkast ut i USA. Just nu har vi dessutom flöden 

med oss, då aktiekapitalet går ur Europa, emerging markets o.s.v. 

till fördel för USA. 

   Det är inte heller så att inflationen hotar börsen. Stigande 

inflation hör ihop med stigande börs, sett historiskt. För att 

inflationen ska bli ett verkligt hot behöver inflationen driva upp 

räntorna tillräckligt fort och tillräckligt mycket. Det sker inte 

i nuläget. Räntorna hotar inte börsen då ränterörelsen hittills 

är så pass kontrollerad att den inte stör utvecklingen. Den sker 

ju också mot bakgrund av den bästa globala tillväxten vi har 

haft på 60 år. 

   Det ger att för räntor att hota börsen måste ränteuppgången 

störa systemet och dra undan likviditet, o.s.v. Detta mäter vi 

varje dag och hittills har räntor inte skapat någon oro för mark-

naden, trots inflationsoron, som hittills har varit olönsam och 

missvisande. 

   November var en bra månad för oss då vi avkastade bättre än 

jämförelseindex. Vi har tidigare rapporterat att vi i år kämpat för 

att komma ikapp världsindex, vi har nu glädjande nog gått om. 

Vi har valt att följa de indikatorer vi har på skillnaden mellan 

värde och tillväxt bolag. Det betalade sig under sommaren då vi 

kom tillbaka mot världsindex och samma indikatorer är skälen 

till att vi nu ligger med en övervikt mot tillväxt. 

   Aktiemarknaden kommer fortsätta, precis som under hela 

2020(!), att vara klistrat till makrot. Nedan är hur våra globala 

aktieinvesteringar går mot index, vihar sedan 2018 avkastat drygt 

+30% mer än index;

+ Överviktade aktier
+ Svagare krona
+ Stabil till hög volatilitet
+ Positiv tillväxt på aktiemarknaden
+ Rekordhög global tillväxt 

HUSVYN I  KORTHET:

Teman för 2021 (oförändrade sedan december 2020): 

Räntor: Kommer att stiga (USA), men vi har i dag ingen position 

på detta då vi förutsåg sättningen i räntor. 

FX: Vi har gått rakt emot en övertygad konsensus och hävdat att 

SEK kommer handla utmed fundamenta och att SEK då kommer 

falla mot USD. 

Aktier: Överviktade. Vi ser fortfarande att 2021 kommer bli ett 

bra börsår. 

Råvaror: Råvaror kommer följa med konjunkturen, upp. Hittills 

i år har råvaror, för oss, konkurrerat med börsen om att ge bäst 

avkastning (vi förvaltar numer råvaror med samma metodik 

som vi gör på börsen vilket gett bra resultat). 

Makro: Ser starkt ut, för flertalet regioner. Vi anser att även inför 

2021 ligger konsensus alldeles för långt efter. Det ger marknaden 

stort spelrum, vilket vi faktiskt ser som positivt. Nedan visar vi 

den oerhörda kraft som finns i globala ekonomin, något vi kallar 

Supercykeln. Det som är så spännande är att tillväxten vänder 

uppåt igen, vilket börsen agerar på: 

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, Apelbergsgatan 27, Box 740, 103 

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

6097-8701

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.


