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Aktievärderingar och inflation 
När det gäller värderingar på börsen står vi fast vid vår slutsats att de inte hotar aktiemarknaden när 

de sätts i sitt sammanhang, vare sig det gäller räntor, volatilitet, likviditet eller tillväxt. Vi argumen-

terar t ex för att den nuvarande P/E-talsnivån för S&P 500 faktiskt är dryga 20, alltså inte alls 

extrem eller på ovanligt höga nivåer. Vi har då satt P/E-talet i relation till nuvarande och kom-

mande vinsttillväxt. Det är därför aktiekurser fortfarande växer trots att spot P/E-talet verkar vara 

högt. Vi upptäcker att det numera finns en risk i att isolera enskilda siffror och inte analysera hela 

sammanhanget. 

 

Inflationssiffror för USA publiceras på onsdag: 

Bortsett från USA:s detaljhandel (kommer att sjunka sett till månadstillväxten, men trenden är 

fortfarande stark), produktionen (rusar mot nya höjder) fokuserar vi helt på INFLATION. 

 

Vår långvarigt hållna tes, att räntor och inflation kommer att stiga på ett kontrollerat sätt, står helt 

fast. Vi köper fortfarande inte inflationshysterin... och vi är inte ensamma. Den viktigaste mark-

naden (i detta perspektiv) håller med. Det innebär att räntemarknaden och makro är i perfekt balans 

– det finns inget skäl till att oroa sig för inflationshysterin.  

 

Följaktligen kommer inflationen att hoppa, men den är övergående och beroende på baseffekter. 

Kärninflationen kommer att komma tillbaka mer blygsamt och mer kontrollerat. Det finns specifika 

instrument att följa på marknaden och vi rekommenderar 5-åriga inflationsswappen om 5 år, inte att 

förväxla med 10-års TIPS-spreaden (som vi hävdar rör sig med spot som är meningsfullt men inte 

är så klokt att använda för att se in i framtiden). En viktig anledning till att det tar tid för kärninflat-

ionen att komma tillbaka är naturligtvis relaterat till arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden förbättras 

men det kommer att ta tid att stänga klyftan som pandemin lämnat, den är fortfarande enorm. Vi 

argumenterar därför för att beslutsfattarna inte ligger bakom inflationskurvan utan före inflations-

hysteri-anhängarna. Det är därför som aktier, räntor och inflation stiger tillsammans med makrout-

vecklingen, allt i linje med vad historien och makroteorem också lär oss. 

 

Vi är långa i USD, amerikansk ränteuppgång och har maximal aktieexponering. 

Mvh, Jonas Thulin, Chef kapitalförvaltning 
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Portföljförändringar 

 

Maj 2021 

Utlänska aktier 

Köper US Materials 

Säljer AI 

Säljer elbilar 

 

April 2021 

Utlänska aktier 

Köper Italien 

Köper Elmotor 

Köper Real Estate 

Köper Europe Technology 

Köper USA 

Köper Buyback 

Säljer Jordbruksbolag 

Säljer Healthcare 

Säljer Real Assets 

Säljer US small cap 

Säljer Världen 

Säljer Blockchain 

 

Råvaror 

Säljer silver 
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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. 

 

 

http://www.penser.se/

