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Regeringskris och amerikanska centralbanken rör om i marknaden 

Sveriges regeringskris bör ses i sammanhanget av att vi som land har det svårt att attrahera 

utländskt kapital. För tillfället har vi negativ tillväxt i kapitalflöden, en trend som dessutom 

accelererar. 
   Trots Stockholmsbörsens uppgång finns det andra, mer hållbara alternativ, som lockar mer. 

Nedan ser ni hur kapitalflödet ser ut jämfört mot USD SEK.  

 

 

  Det ger den kanske bjärta slutsatsen att vi t.o.m. tjänat på krisen i och med att kronan får relativt 

mycket stryk, den är t.o.m. näst sämsta valutan inom G10 just nu. Vår tes har hela året varit att 

kronan ska falla. Nuvarande extraskjuts ger att vår globala aktieportfölj stått emot turbulensen efter 

FED:s senaste möte fantastiskt bra.  

   Vad hände egentligen efter det mötet? FED kommer inte att låta inflationen rusa iväg. Man har 

agerat inom marknaden och nu även verbalt. Det tog udden av delar av aktiemarknaden, men vi ser 

det som temporärt. Egentligen är det ingen överraskning. FED har länge sagt att man kommer att 

agera, men när faktum är ett faktum blir det alltid lite turbulens. Att man tror sig se två höjningar 

under 2023 var dock en överraskning, vi hade räknat med en. Att marknaden ändå tar det med lugn 

(relativt sett) är i grund och botten ett styrkebesked, precis som Larry Summers konstaterade. Att 

ekonomin slår alla rekord, som Powell konstaterade, ger att börsen kommer att stå emot och 

fortsätta leverera.  

   Vi har ändrat ett par positioner för att bättre utnyttja detta läge. Vi har köpt Brasilien och mer 

inom IT, då de senaste tecknen/data tyder på att börsen nu ska komma i kapp räntemarknaden och 

inflationsmarknaden. Inflationen kommer inte att skena och spikarna i inflation är övergående. En 

portfölj behöver med andra ord vara diversifierad även inom IT.  

   Vad som dock orsakade en osäkerhet i marknaden är fokuset på inflation. FED har trots allt ett 

nytt mandat och enligt tidigare tal ligger vikten just nu på arbetsmarknaden. Ska man lita på det 

fokuset blev den stora frågan - vi ser det som grundscenariot då FED redan fått med sig de större 

marknaderna - räntor och valutor. 

Mvh, Jonas Thulin, Chef kapitalförvaltning 
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Portföljförändringar 

 

Juni 2021 

Utländska aktier 

Köper Europeiska bilar & reservdelar 

Köper Östeuropa 

Minskar Resor & fritid samt media 

Säljer US High dividend low volatility 

 

 

Maj 2021 

Utländska aktier 

Köper Europeisk mat och dryck 

Köper Europeiska banker 

Köper US Materials 

Köper ESG kvantstrategi 

Köper Byggmaterial 

Köper US High dividend low volatility 

Köper USA 

Ökar US Materials 

Ökar Media 

Ökar Italien 

Säljer Global Timber & Forestry 

Säljer Amerikanska banker 

Säljer AI 

Säljer Elbilar 

Säljer Sustainable future 

Säljer Europe technology 

Säljer Taiwan 
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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. 
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