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Urstark start för våra positioner 
 

2020 

Vår globala aktieförvaltning adderade 25 % i ren överavkastning och bar samma risk som globalt 

aktieindex. 2020 innebär m.a.o. ett fantastikt börsår med kontrollerad risk. Det gav att flertalet av 

Erik Penser Banks förvaltningsprodukter klarade sina mål. Vi konkurrerar nästan mer med enskilda 

fonder just nu, men givet att vi använder en global allokering bär vi dock en betydligt lägre risk.  
 

2021 

Året har startat med en oerhörd kraft. Vi har redan avkastat halva årsavkastningen i en medelrisk-

portfölj. Vi har avkastat +7.2 %  mer än index så här långt i globala aktier, drivet av bolag inom ny 

miljöteknologi, såsom Meridian, Enphase, SolarEdge och Vestas. Vad ser vi då framför oss, baserat 

på vår datatunga och unika analys? 

Räntor  – Kommer att stiga (USA) och vi har en position på för detta som avkastat +8 % i år, 

inte illa för en ränteposition.  
 

FX            – Vi går rakt emot ett övertygat konsensus och hävdar att SEK kommer handlas 

utmed fundamenta och den period av SEK-styrka vi sett kommer gå över till SEK-försvagning. 
 

Aktier           – Överviktade, maximalt. I aktier har vi maximal position och vi ser inga moln på 

himlen just nu. Tvärtom, 2021 kommer att bli ett fantastiskt starkt börsår. Vi har som bank lagt en 

prognos i marknaden om att S&P500 ska nå 4 500 i år, +18 %, en aggressiv prognos. 
 

Råvaror        – Råvaror kommer att följa med konjunturen. 
 

Makro – Ser starkt ut. Vi är numer #1 i världen i att förutse amerikanskt företagskonfidens 

och givet att vi prickade rätt i valet har portföljerna avkastat väldigt bra! Vi anser att även inför 

2021 ligger konsensus alldeles för långt efter. Det ger marknaden stort spelrum vilket vi faktiskt ser 

som positivt. Aktiemarknaden kommer att fortsätta, precis som under hela 2020 (!), att vara klistrad 

till makrot. Vi anser som bekant att det handlar om att gräva tillräckligt djupt inom makrot så man 

inte fastnar i klyschan att det skulle råda någon som helst diskrepans mellan makro och börs.  
 

Några teman vi modellerar och analyserar extra mycket nu är global handel. Det utvecklas snabbt 

stora skillnader baserat på hur man valt att stimulera eller inte i mellan länder, regioner, sektorer 

o.s.v. Kapitalinvesteringarna tar verkligen fart, men långt från alla får ta del av detta. Vi följer 

pengarna och investerar i de sektorer som det satsas mest på, t.ex. ny batteriteknologi. Stimulanser-

na finns kvar i systemen och arbetar sig genom dessa, dessutom kommer det mer stimulanser. I 

bakvattnet kommer skulderna, men som jag skrev i en analys 2006, detta är slutstadiet i den politik 

man valde under den cykliska krisen, som kulminerade 2008, allt enligt den österrikiska makrosko-

lan. Vi har förberett oss genom att bygga analyser för relativa skulder o.s.v. Det kommer att bli 

stora skillnader här och grundvalarna läggs av politiker just nu.  
 

Ser vi till svenska aktier har vår portfölj med storbolag börjat bra men framför allt har vår och 

bankens portfölj inom småbolag, Penser Selection, avkastat +2,2 % i år efter att ha avkastat +33 % 

under 2020. Framför allt har bolag inom nyskapande teknologi, såsom Smart Eye, I-Tech och 

Implantica gett god avkastning.  
 

Mvh, 

Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef 
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Portföljförändringar 

 

December 2020 

Utländska aktier 

Köper europeiska banker 

Säljer kinesiska internetbolag  

Säljer USA 

 

November 2020 

Utländska aktier 

Köper körteknik och elfordon 

Köper litium och batteriteknik 

Säljer immunologi 

Säljer kinesisk hälsovård 

Säljer Fintech 

Säljer Nasdaq 

 

Oktober 2020 

Utländska aktier 

Köper Global Clean Energy 

Köper IPOs 

Köper EM Asia 

Säljer Europe Chemicals 

Säljer video games & E-sport 

Säljer Global Impact 

Säljer amerikanska husbyggare 

 

Alternativa placeringar 

Köper hedgefonder 

Säljer marknadsneutral anti-betastrategi 

Säljer australisk dollar 

Säljer europeisk kreditrisk 
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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/

