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Asiatiska ekonomier tar fart, vi aktar oss för Eurozonen 
Den 24 mars stack vi ut hakan och gick ut med att börsen skulle bottna och vända upp just den 

dagen. Glädjande nog fick vi, så här långt, rätt och veckan före studsen avbröt vi planerna på att 

minska risken ytterligare. Så här långt var det ett bra beslut.  

   Min erfarenhet från New York under förra recessionen är att man måste hitta stresspunkterna i 

systemet, klä dessa i siffror, förstå hur marknaden handlar dem, och sedan kommer det enkla, att 

modellera mot t.ex. börsen. Vi ska poängtera att denna metodik inte klarade av att se den exogena 

chocken som viruset innebar för marknaden, men när vi väl började handla in risker och effekter 

blir det en annan sak. Denna kris handlar i marknaden om likviditet i vissa segment, kreditrisker 

samt volatiliteten (och optionspositioneringen). Efter flera analyser kunde vi centrera vårt tänk 

kring åtta datapunkter och sedan, via bl.a. en rullande regression, beräkna när de lättat upp tillräck-

ligt för börsen att reagera. Detta skedde innan börsen öppnade den 24 mars. Vi håller denna vy i 

linje med analysen och uppdaterar dagligen. 

   Ser vi då längre fram har vi återigen börjat fokusera på spridningstakten, ekonomiska effekter och 

regionala skillnader. Spridningstakten avtar, globalt sett och vi och marknaden fokuserar just nu på 

spridningen i USA. 

   Vi vet nu vilka variabler vi ska analysera för att försöka förstå de ekonomiska effekterna och när 

vi analyserar dessa ser vi en enorm skillnad mellan regioner. Asien tar fart, verkligen fart, medan 

Europa helt stannar av och likaså USA. Den stora skillnaden här är att USA agerat med att 

stimulera ekonomin med ett totalt paket om 30 % av dess BNP, 60 000 miljarder kronor, 12 gånger 

Sveriges hela BNP. Detta paket som USA rullar ut kan jämföras med tidigare insatser i historien, 

New Deal, Marshallhjälpen, 2008 års bailout och reinvestment act. Det nuvarande paketet är i 

särklass det största (i dagens penningvärde) någonsin, i USA:s historia. Det är på många sätt 

imponerande, man har dessutom arbetat vidare på ett fjärde paket som kommer komma senare. 

Man har också anpassat paketet för att centreras kring stresspunkter, t.ex. arbetslösheten och 

medborgarnas inkomstbehov (man kommer t.ex. att införa helikopterpengar, m.a.o. checkar från 

staten till medborgarna). Ett på många sätt föredömligt arbete har gjorts. Under tiden kör EU fast 

med öppen konfrontation mellan ECB och t.ex. Tyskland. Marknaden, rätt eller fel, är inte nådig i 

sin bedömning. Vi räknar därför med att fortsätta att helt utesluta Eurozonens aktier och fortsätta 

fokusera på USA och Asien. Det har varit en bra strategi så här långt och vi fortsätter med den. 

   Vi ser också att inbromsningen, recessionen, kommer slå till mot EU och USA ungefär samtidigt, 

nu i andra kvartalet, men sedan kommer den stora skillnaden. USA ser ut att vara tillbaka inom ett 

kvartal. För EU och Sverige ser det ut att dröja sex kvartal, en ren effekt av stimulanser man valt 

och inte valt att göra. Detta kommer sätta avtryck i portföljerna för en lång tid framöver.  

   I veckan kommer vi att fokusera på amerikansk arbetsmarknadsdata och ISM. ISM kommer falla 

men med mindre än vad konsensus tror. En annan aspekt vi följer varje dag är USA:s konsumtion. 

Kanske lite överraskande håller den igång som aldrig förr. Vi noterar dock att man handlar via nätet 

och inte i butiker. Det gör att vår aktiestrategi, långa online verksamheter och korta fysiska butiker, 

går som tåget, en ljusglimt i det besvärliga läge världen befinner sig i.  
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Mars 2020 

Utlänska aktier 

Köper utilities 

Köper videospel och E-sport  

Köper amerikansk aktiv aktiestrategi 

Köper marknadsneutral antibetaexponering 

Säljer världen 

Ökar exponering mot internethandel  

Säljer bolag verksamma i framtida  

körteknik 

 

Svenska aktier 

Minskar svenska aktier 

 

Räntebärande 

Säljer kort ränteposition  

   

Februari 2020 

Utländska aktier 

Säljer europeiska aktier  

 

Svenska aktier 

Köper svenska storbolag  

 

Januari 2020 

Utländska aktier 

Köper CleanTech 

Säljer Japan 

 

Alternativa 

Säljer börsskydd 

Köper hedgefond 
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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 subjek-

tiva bedömningar. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på in-

formationen. 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 samman-

fattning 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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