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Att förvalta med janusansikte 
Den 24 mars stack vi ut hakan och kommunicerade att börsen skulle bottna och vända upp just den 

dagen. Glädjande nog fick vi, så här långt, rätt . Vi behåller denna vy, i linje med analysen, och 

uppdaterar dagligen.  

   Nedan kommenters marknadens utveckling och makro, men först vill vi konstatera att öknings-

takten av coronaviruset faller i världen. Det är tidigt än men den acceleration vi sett har kulminerat, 

vilket är positivt. För Sveriges vidkommande är trenden densamma. 

   Vänder vi oss då till makro och marknad kan vi nu konstatera att data som publiceras är, i enkla 

ord, historisk. Aldrig förut har, t ex, så här många blivit av med jobben i USA på bara någon vecka. 

Europeisk arbetslöshet slår rekord, o s v. Hur ska man då hantera data som dessa och översätta den 

till implikationer för marknaden? Vår tes är att vi måste analysera all inkommande data och 

modellera och analysera denna mot förväntansbilden och vad vi redan prisat in. Vi har ju haft en 

period på börsen som helt saknar motstycke i historien, en oerhört snabb och djup nedgång. 

   Detta är enkelt att säga men tar enorm tid, det är många tusen datapunkter men vi tror att det är 

den enda vägen. Alternativet är att gissa, och vi tycker inte att man ska blanda ihop det med att 

förvalta pengar. Flera av våra makroprognoser är rankade i topp 10 i världen (av Bloomberg), vi är 

den enda svenska aktör att jämföra oss på detta sätt. Vi tycker det är viktigt för att bättre förstå om 

vi ligger rätt eller fel i analysen.  

   Var exakt står vi då just nu? Jo, USA:s data indikerar den kraftiga inbromsning som marknaden 

prisat in, en lågkonjunktur. Marknaden har spekulerat i ett BNP-fall, i USA, på kvartalet om -15 till 

-25 %. Det är såklart oerhört negativa tal, men marknaden har redan kollapsat. Det ger utmaningen 

att försöka navigera kring hur mycket av dessa dystra siffror som redan är förväntade i marknaden. 

Arbetsmarknadssiffran i fredags var ett intressant trycktest då den kraftigt negativa siffran inte 

direkt påverkade marknaderna. Det betyder att utvecklingen redan prisats in. Marknaden blir helt 

enkelt inte överraskad. Ekonomer blir det dock. Så sent som den 12 mars gjorde Bloomberg en 

undersökning där marknadens ekonomer inte såg en föreliggande recession i USA. Vi kritiserar 

inte detta, det är mer att tecken på hur snabbt det gått både i marknaden och i datat. Det är bara ett 

skäl till varför vi på Erik Penser Bank hela tiden analyserar datat ur marknadens ögon och våra 

slutsatser inte är våra vyer. De är mätta, härledda och vi kan nu följa varenda datapunkt för att se 

om utveckling blir till det sämre, eller relativt bättre, jämfört förväntansbilden. Förväntansbilden 

ligger inprisad i marknaden redan och förutsätter en djup lågkonjunktur.  

   Stämmer detta för alla regioner och länder? Nej, vi ser ett lugn och positiva överraskningar i 

precis de regioner vi kommit fram till att så skulle det ske, t ex USA, Kina o s v. I Europa är det 

motsatta sant, här har marknaden inte riktigt hunnit med på samma sätt, men det är inte hela 

sanningen, inte ens halva. 

  Vad jag då avser är att makrodatat ser väldigt dålig ut, men vi har ju också stimulanserna. USA 

skjuter till 30 % av sin BNP och de aktionerna syns nu också - återigen historiska rekord. Man har 

aldrig någonsin förr stöttat både ekonomin men också marknaderna med så mycket nytt kapital som 

nu. Vi har en bild av extremt negativa nyheter som blandas, ska vägas, mot extremt positiva. Detta 

ger en balansgång, alternativt janusansikte, som ska prisas i marknaden efter den initiala chocken 

som vi gick igenom under de tre första veckorna under mars.  

  Vi har spenderat en hel del tid på bryta ned detta förfarande och kan nu dagligen (faktiskt 

minutvis) följa hur denna balansgång går. Sedan den 24 mars har balansen varit mer positiv än 

negativ för USA. Vi ser att globalt sett skriver man nu mer om ”bullish-nyheter” än ”bearish-

nyheter” och aktieflöden till fonder och ETF:er stiger i USA. Men vad sker då i Europa? Vi har ju 

den långsammaste åtgärdsplanen just inom Europa. Här har marknaden röstat med fötterna, det vill 
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säga man drar sig ur marknaden och omallokerar till Kina, Asien och USA, och, som ett resultat 

sjunker våra europeiska valutor som stenar, vilket dock är positivt längre fram. Vi har inga politiska 

åsikter om vad som görs eller ej, vi kan bara konstatera att vi går mot en utdragen lågkonjunktur, då 

vi valt att inte proaktivt agera i marknaden på det sätt som gjorts i t.ex. USA, Kina o.s.v. Givetvis 

är förutsättningarna olika, men det ger också att europeisk börs inte kommer att komma ikapp 

USA:s försprång som man byggt nu i tre års tid.  

   Under veckan fortsatte vi vår strategi och sålde av betarisk, m.a.o. mer generell aktierisk. Denna 

gång sålde vi av Nasdaq och omallokerade till en sektor som har många statliga kontrakt och får 

inflöden då deras affärsidé ligger i framkant i dessa tider: cloud computing. Det ger att våra senaste 

affärer, cloud computing, dataspel (ej dobbel), långa online-butiker och korta fysiska butiker, 

biotech samt marknadsneutral anti-beta och högutdelande bolag med gedigen och bevisad kvalitet, 

gör att vår exponering mot global börs går betydligt bättre än globalt index.  

   Nästa veckobrev kommer den 20 april men vi finns alltid här om frågor skulle dyka upp.  

 

 

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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