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Konjunkturens tillväxt kommer överraska 
Vi ser fortsatt mycket positivt på konjunkturen, framför allt där vi har positioner, t.ex. USA, 

Taiwan, Asien och numer även inom smala strategier i Europa. USA:s tillväxt kommer att bli den 

bästa sedan tidigt 1980-tal, baserat på rekordhög inkomst, extra besparingar, rekordlåg skuldsätt-

ning bland hushåll o.s.v. Budgetunderskottet anser vi inte blir ett problem förrän det faktiskt 

kommer att kosta mer att underhålla och driva, vilket inte ser ut att ske under de närmaste fem åren. 

Vi noterar glädjande nog att vi numer ser att amerikanska företags kapitalinvesteringar också växer 

med bra momentum, m.a.o. går USA:s ekonomi på alla cylindrar med stor hjälp av stimulanspa-

keten och då har vi inte sett allt från Biden än. Ser vi till konjunkturutsikterna har det mycket sällan 

sett så här bra ut för USA och stora delar av Asien. Medan Europa glider in i recession är sannolik-

heten för recession i USA bara 3,7 %, den näst lägsta sedan 1970.  
 

Vi vill vara helt öppna med att vi har gett tillbaka en del av avkastningen under senare delen av 

första kvartalet. Skälet är att vi vill möta året med en diversifierad allokering, vilket styrks av våra 

modeller. Det ger att när t.ex. värdeaktier drar iväg har vi viss exponering mot detta, men då vår 

analys pekar på att tillväxtaktier kommer att komma tillbaka släpper vi dem inte. Vid en kommande 

studs, som vi redan nu tycker oss se, kommer man då inte hänga med. Det ger att aktiviteten i 

portföljen, se vänstra kolumnen, syftat till en diversifiering med bibehållen aktieexponering mot 

tillväxt.  
 

Vi tycker inte heller att det finns fog eller data för att bli negativa på börsen. Läget är snare det 

motsatta. Vi kan med god säkerhet hålla fast vid våra investeringsteser inför 2021. En viktig aspekt 

i detta är ränteuppgången och kommande inflationsuppgång. Dessa teman kvantifieras och 

analyseras och vi kan hittills se att varken ränteuppgången eller inprisad framtida inflation stört de 

finansiella marknaderna i större utsträckning än att skapa rotation mellan sektorer. En underlig-

gande orsak till detta är ju att räntan måste stiga för att komma i kapp makroutvecklingen. Ser vi till 

så kallade finansiella villkor har de inte hotats av ränteuppgången. Detta är viktigt då det kommer 

att vara vägledande OM så kommer ske. Som en snabb kommentar på värderingarna ser vi inte dem 

som hinder i vägen, då de ligger nära sina historiska snitt när vi beaktar kommande vinsttillväxt 

som då blir avgörande för oss. EPS-tillväxten ser riktigt positiv ut. Till detta ser vi fortfarande att 

allokeringar ökar till aktier, vi kvantifierar en indikator för detta och när vi satte ned foten, direkt 

efter USA:s presidentval, har det varit enkelriktad trafik in till USA:s aktiemarknad (utflöde från 

europeisk). Vi noterar även att stora amerikanska investment bankers så kallade ”bear market 

indicators” har kommit ned, m.a.o. det är större sannolikhet för stigande börs än det motsatta sett 

till konjunktur, räntor, värdering, inflation och arbetslöshet.  
 

I kölvattnet av all ränterörelse har vi lyckats pricka in kronförsvagningen vilken hjälper våra 

portföljer, då vi inom alla tillgångsklasser har SEK-risk givet vår tes om att SEK ska falla. Vi ser 

också att positioneringen inom aktier och valutor stödjer, för tillfället i alla fall, våra investerings-

teser, m.a.o. man köper dollar och aktier. 
 

Ser vi till veckan som kommer ser vi fortsatt kraftig återhämtning i USA:s arbetsmarknad. Man har 

fortfarande lång väg kvar av återhämtning (men notera att den går väldigt mycket snabbare än t.ex. 

svensk), USA:s företagsförtroende kommer fortsätta att vara starkt.  

Nästa veckobrev kommer den 12 april. 
 

Mvh  

Jonas Thulin, Chef kapitalförvaltning 
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Portföljförändringar 

 

Mars 2021 

Utländska aktier 

Köper Jordbruksbolag 

Köper Resebolag 

Köper ESG Kvantstrategi 

Köper Media 

Ökar US banks 

Säljer Japan 

Säljer robotisering/automatisering 

Säljer Molntjänster 

Säljer EM Asia 

Säljer Batteriteknik 

Minskar US Banks 

 

Alternativa placeringar 

Minskar Hedgestrategi  

 

Råvaror 

Ökar bred råvaruexponering 

 

Februari 2021 

Utländska aktier 

Köper ESG kvantstrategi 

Köper Cloud computing 

Köper Blockchain 

Köper Sustainable Future of Food 

Köper Europe Technology 

Köper amerikanska banker 

Köper  Small cap 

Säljer Global luxury 

Säljer US retail 

Säljer Vindenergi 

Säljer Asia Pacific 

Säljer Solenergi 

Säljer Emerging markets 

Minskar Clean Energy 
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Disclaimer Erik Penser Bank Veckobrev Kapitalförvaltning 
Erik Penser Bank Kapitalförvaltning ger ut veckobrev. Veckobreven är avsedda för bankens kunder. Syftet 
med bankens veckobrev är att ge kunderna information om förvaltningen. Veckobreven ska inte uppfattas som 

en uppmaning eller ett råd att ingå transaktioner. 

 
Friskrivning 

Innehållet i veckobreven grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka banken bedömer som 

tillförlitliga. 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 

informationen. 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 framtiden. 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 arrangemang 

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 verksamhet 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. Banken tar 
inte emot och behåller en ersättning från en tredjepart inom kapitalförvaltningen. För en mer utförlig 

sammanfattning av bankens riktlinjer för hantering av intressekonflikter och incitament, se: 
  

 

Övriga upplysningar 

Banken tillhandahåller, från tid till annan, investeringstjänster 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 

Veckobreven får inte mångfaldigas eller spridas utan bankens skriftliga medgivande. Veckobreven får inte 

spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA eller Kanada eller något annat 
land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av investeringsrekommendationer eller 

material med liknande innehåll. 

 
Erik Penser Bank 

Erik Penser Bank är ett svenskt kredit- och värdepappersinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen. 
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