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Fortsatt övervikt i aktier 
Vi fokuserar för tillfället på 217 dataserier för USA. Nedan visar vi den aggregerade bilden av 

dessa, vilka bland annat inkluderar BNP-utvecklingen. Under förra veckan fortsatte förbättringen 

av den samlade datan. Nivån för andra kvartalet kommer att bli dramatiskt negativ. Grafen nedan 

syftar dock till att visa riktningen på tredje kvartalet och det faktum att utvecklingen vänt under 

tidiga maj.  

 

   Under veckan som kommer får vi USA:s företagskonfidensdata som släpar efter den utveckling 

som visas ovan och vi räknar med att den kommer att förstärka bilden av en ekonomi som inte 

längre faller handlöst. Börsen kommer att  ta emot detta med öppna armar. Det ger att vi nu inte 

bara har de största stimulanserna någonsin i historien, utan också en utveckling som börjat vända 

runt i delar av världen. Det ger två saker; 1) börsen kommer att gå bra i dessa regioner, och 2) den 

divergens vi tidigare har kommenterat, är nu här för att stanna.  

   Vi räknar med att svenska aktörer (som är fortsatt negativa och underviktade i aktier) kommer att 

tvingas in i marknaden under maj månad. Det är då dryga två månader efter botten. För oss handlar 

det således inte om att börsen lämnat realekonomin bakom sig, utan om att börsen handlar in 

realekonomins framtida utveckling, som just nu stärks av data vi får in. Skulle denna bild förändras 

till det negativa kommer vi givetvis agera.  

   Den 24 mars stack vi ut hakan och prickade börsbotten, som en av ytterst få svenska banker och 

förvaltare. Återhämtning har föranletts av volatiliteter, valutainstrument, kreditrisker och invanda 

makromönster. 

   Förra veckan var talande, då världens börser gick ned, men vår globala aktiekorg stod emot på ett 

imponerande sätt och steg i värde. Däremot tappade stockholmsbörsen mer än världen sammanta-

gen. Vår globala aktieportfölj ökade då också sitt enorma försprång gentemot ett världsindex. Vi 

arbetar nu med eventuella strategier för att ytterligare minska exponeringarna mot Sverige i diverse 

tillgångsslag.  

   Vi har under förra veckan grävt ned oss i de amerikanska och europeiska centralbankernas stress-

mått och gjort en komparativ studie. Det står klart att medans USA förbättrar sin situation förvärrar 

vi den i Europa (Eurozonen). Detta är ett faktum vi måste agera på. 
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Portföljförändringar 

Maj 2020 

Utländska aktier 

Köper immunologi 

Säljer utilities 

Minskar amerikansk börs 

 

April 2020 

Utländska aktier 

Minskar Nasdaq 

Köper molntjänster  

Säljer clean energy 

Köper kinesisk hälsovård 

 

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  
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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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