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Med skydd står vi fast vid våra strategier 
Vi står kvar vid övervikt i aktier och i råvaror och undervikt i obligationer och alternativa investe-

ringar. Vi håller därtill valutaexponeringen 100 % öppen. Därför har USD-styrkan fungerat som en 

bra säkring för oss. Vi har, via säkringar, isolerat vårt alfa från marknadens beta (långa VIX, 

volatilitet, och korta S&P 500, vilket innebär att vi tjänar på bred nedgång i indexet). 

Den senaste veckans nedgång i aktiekurser var driven (som härlett via statistik) till stor del av 

tekniska flöden (belånade positioner som tas av) och dåliga så kallade financial conditions, snarare 

än makro-/vinstutvecklingen. Därför ser vi att skydd är bättre än att ta ned aktievikten totalt sett.  

Även om vi förväntar oss att tillväxten kommer att dämpas, fortsätter vi att trycka tillbaka mot 

antagandet om att den globala ekonomin är på väg mot recession, en utveckling som alltmer 

prissatts av marknaderna. 

Vi ser stöd för vår pro-riskhållning från återöppning efter covid, politiska lättnader i Kina, 

starka arbetsmarknader, svag positionering, upprörda investerarsentiment och starka konsument- 

och företagsbalansräkningar. Vi ser också, i data, fortsatt positiva vinster (särskilt i förhållande till 

vad som förväntas av marknaden), starkare tillväxt i utvalda regioner där vi är investerade (USA, 

Latinamerika, Asien), och vi ser fortfarande att inprisad KPI peakade redan i mars. 

Det verkar också, som vi förutspådde, att vi verkligen nådde en topp hökaktighet från central-

banker vid FED:s senaste möte. FED trycker tillbaka mot 75bp-höjningar. Sedan det mötet har 

också marknaden SÄNKT sin förväntansbild kring höjningar med dryga 50 bp, en kraftig justering. 

Givet utvecklingen i vår förvaltning - nedan ser ni våra globalportföljer jämfört världsindex – 

klarar vi oss relativt bättre än index och vi kan arbeta vidare för att få mer klarhet under detta tunga 

år, då vi är ned i utvecklingen. Men, vilket är nog så viktigt, givet prisutvecklingen på globala 

börser har riskerna ökat, varför vi ökat skyddet i de globala portföljerna med att köpa aktievolatili-

tet och att exponera oss så att när de stora indexen tappar tjänar vi på det vilket gör att vi än mer 

isolerar avkastningen i våra strategier.   

 

Rapportsäsongen i USA har slagit förväntansbilden och marknaden har följt med och framtida 

vinster har justerats upp och kommer under 2022 växa med +10 % och de förväntas hålla denna 

tillväxt genom 2023. Vi noterar att vi kommer att få en enorm aktieåterköps våg i USA, större än 

under 2019 och 2021, upp 45 % i årstillväxt. Det kan ge lite välbehövd vind i seglen.  

 

Med vänlig hälsning, Jonas Thulin, Kapitalförvaltningschef 
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Portföljförändringar 

April 2022 

Utländska aktier 

Köper amerikansk real estate 

Minskar Diverse 

Köper europeisk hälsovård 

Säljer Utdelande techbolag 

 

Alternativa placeringar 

Köper amerikansk kurvbrantning  

 

Svenska aktier 

Säljer Smart Eye 

Ökar diverse 

 

Mars 2022 

Utländska aktier 

Köper europeisk hälsovård 

Köper Agribusiness 

Ökar Latinamerika ESG 

Köper USA ESG Leaders 

Ökar XACT Norden 

Minskar nedsideskydd 

Köper clean energy 

Ökar nedsideskydd 

Säljer cloud computing 

Säljer nedsidesskydd 

 

Hållbara utländska aktier 

Köper Japan SRI 

Säljer Kina ESG 

 

Räntebärande 

Säljer Simplicity 

Köper Pareto 

Ökar Öhman 
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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/

