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Den kraftiga volatiliteten vi ser från dag till dag i världens mark-

nader innebär att de senaste årens aktiemarknad, där tidvattnet 

lyfte de allra flesta aktier är, åtminstone temporärt, över. Det 

ger att vi är tillbaka i en värld dominerad av makro, trender, 

sektorer och fundamenta som måste härledas numeriskt. Under 

april inom globala aktier (vi tar en typ portfölj) tappade vi dryga 

4,2 %, världsindex tappade 8,6 %, vi är knappast nöjda men vår 

poäng är att det blir svårare och svårare att prata om ”hur går 

börsen”. Till detta bör vi lägga den strategiska vikten av börs 

i portföljer, vårt arbete inom strategisk förvaltning har sedan 

2018 skapat dryga +30 % i allokeringsportföljen medelrisk, m.a.o. 

genom att skifta aktievikten upp och ned kan vi ämna att addera 

värde. Vi noterar att under april sjönk värdet på globala räntor 

med 5%, sämsta räntemånaden sedan 1990. Det ger, kanske lite 

utmanande, att ligga i aktier var, för oss, det bättre alternativet. 

Vår allokeringsportfölj (medelrisk) tappade dryga 2,3 % under 

april, trots övervikt i aktier slog vi m.a.o. räntor… Vad innebär 

det? Vi tycker att såsom marknaden beter sig och hur makrot 

går snabbare och snabbare blir en aktiv förvaltning än viktigare, 

det sammanfaller väl med att tidvattnet som lyfta alla aktier / 

tillgångar försvann (likt PG Wodhouses novell).

   Vi står således kvar vid vår övervikt i aktier och utvärderar 

varje dag. Vi har valt att inte ta ned aktier ännu då vi kunnat här-

leda nedsidan och undvikit delar av den. Även om vi rycker ifrån 

världsindex så arbetar vi så klart på för att nå positiv avkastning. 

Det ger också att portföljerna inte följer index, i dagens läge 

är det så klart något positivt. M.a.o. vi kan ligga kvar med vår 

aktievikt givet de positioner vi har i globala aktier. 

   Vi ser att börserna i världen rör sig kraftigt mellan olika da-

gar, genom att också ha helt öppen valutaexponering ger det 

möjligheter för oss. Vi är fortsatt ned på året men i den globala 

portföljen ligger vi numer dryga +4% bättre än världsindex. Det 

ger dock bara en klen tröst då vi jagar positiv avkastning. Den 

kommer komma då vi tycker att vi får mer och mer rätt i mark-

nadsutvecklingen, makrot, vinstutvecklingen och i den regio-

nalisering som sker i världsekonomin vilket ger att alla börser 

inte kommer hanteras lika. Nedan ser ni hur tex USA:s börs 

samvarierar med EU:s, m.a.o. nästan inte alls. Det är i sig inte 

konstigt då USA:s ekonomi går bra, liksom vinstutvecklingen 

och hur pass positivt vinster överraskar jämfört Europas:

   Vi ser att sambandet just nu är enbart 5 %, historiskt lågt. Vi 

måste då också kommentera senaste BNP datan för USA, som 

ju föll men börs och valuta noterade det knappt och agerade 

såsom siffran var stark. Trots vår stora prognosmiss kom vi 3:e 

bland världens marknadsaktörer i att förutse siffran – detta då 

prognoser låg högre än vår. Varför då reaktionen som (ute)blev, 

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

HUSVYN I  KORTHET:

jo underliggande data visade betydligt bättre styrka jämfört hel-

heten och man såg ganska snabbt att nästa BNP siffra kommer 

täppa igen fallet samt att denna siffra, i detaljerna, visade ökad 

aktivitet i USA:s ekonomi. 

   Men varför föll då börsen under april? Till stor (största) del 

pga. flöden. Vi följer dessa dagligen just nu och givet historiken 

vill vi inte jaga flöden utan fokusera på bolagen, vinster, makro 

osv. 

   Vi ser fortfarande att centralbankerna inte kommer klara av 

att höja lika mycket som marknaden prisat in. Sveriges riks-

bank bekräftade det när de gick ut med att de ser ytterligare 3 

höjningar i år, marknaden hade prisat in 7 till. Det gav att trots 

höjningen föll kronan tillbaka mot tex USD (vilket lyckligtvis 

var vår prognos). 

   Vi ser att inflationen nu har rullat över, precis som skedde 

efter att flaskhalsarna började släppa under oktober / novem-

ber månader i fjol. Vi har då samma beredskap som vi hade 

den gången. Vi har heller inte bytt åsikt kring räntekurvor utan 

fortsätter se dem som positiva för både konjunktur och börs. 

Det innebär med andra ord att vi, som sagt, inte heller ser att 

FED kommer höja lika mycket som prisas in i marknaden. Det 

är också ett historiskt mönster bakom detta, FED har alltid velat 

prata ”tufft” men sedan inte behövt leverera lika mycket som 

marknaden prisat in… Detta är mer regel än undantag. Givet 

inflationens natur kommer samma sak ske igen. Vi har posi-

tionerat oss därefter och om data påvisar att vi behöver ändra 

vår hållning gör vi det, men inte förr. Vi har i den alternativa 

tillgångsdelen också köpt in en amerikansk kurvbrantning för 

att försöka dra nytta av detta. 

   Bilden för Sverige är mörkare med fallande tillväxt och förra 

veckans data från SCB cementerade vyn att Sverige hade negativ 

BNP tillväxt under 1a kvartalet. Huruvida officiella data bekräftar 

det eller ej spelar, för marknaden, mindre roll. 
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Nedan i blått har vi svensk BNP och i grönt den månadsvisa 

BNP-indikatorn:

Inom aktier håller vi en bred nordisk exponering samt enskilda 

aktier i Sverige som klarar våra analyskrav, se Erika Madebrinks 

portföljer för vilka bolag vi föredrar och som vi de facto inves-

terat i. 

   Vi vill lyfta fram en aspekt till nu när vi går in i maj månad. 

Ska man sälja börsen och köpa tillbaka till kräftorna? För oss 

är svaret nej, men det är ett svar som beror på att vi håller en 

betydligt dominerande andel av kapitalet utanför Europa. Nedan 

ser nu hur utvecklingen i olika index (USA, Europa och Sverige) 

går om man lyfter av risk (svart linje) under maj, juni och juli 

eller om man håller kvar (blå linje). 

Man kan då se att kliva av under sommaren har fungerat för 

Europa och Sverige. Dock, detta beror på vilken horisont man 

har, för att säkerställa relationen behöver man göra detta under 

minst 11 år, eller mer, i rad… Då sammanfaller också analysen 

med eurokrisen/skuldkrisen under 2011…m.a.o. – belägget för 

tesen att sälja i maj och att köpa till kräftorna är oerhört svagt, 

och om man har möjlighet att arbeta globalt finns inget skäl att 

agera enligt den alltför gamla tesen.  

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 7405, 103 

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

556097-8701

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.


