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Datadriven optimism och möjligheter trots centralbanker 
Veckan som gick bjöd på en rad datapunkter och besked från den amerikanska centralbanken, 

FED. Ett oväntat besked från den schweiziska nationalbanken (SNB) och extramöte från ECB 

och inte minst Bank of England (BoE) – en tung vecka med centralbanker. Under fredagen lade 

vi även ett fyrfaldigt optionsförfall bakom oss i amerikansk börs och avslutade fredagen posi-

tivt. Summerat för veckan lägger vi en av de sämsta börsveckorna i USA sedan 2020 bakom 

oss. Världsindex, (MSCI ACWI) stängde ner -5,76% medan vår medelriskportfölj med max 

aktievikt stängde ner -2,88%. Vi upplever att metodik och strategi fungerar, men inser att detta 

resultat medför ytterligare ansträngning för ett bättre resultat i slutet av året.  

  
FED höjde med 75bp, vilket var i linje med vad vi och marknaden förväntade. Räntebanan ser 

mer och mer ut som det EPB väntade sig i början på året och enligt FED kan de komma att 

sänka redan i mitten av 2023. Marknadens svar i handlad inflation fortsätter på nedsidan, i både 

realräntepapper och derivat, och är nu på nivåer vi sett under 2021. Visserligen över FED:s mål 

men vi ser det som konstruktivt att marknadsaktörer inte handlar upp dessa instrument i väntan 

på högre inflation. Vi ser även fortsatt relativt låg risk för recession i USA. Denna risk överva-

kar vi dagligen med tanke på vår exponering. Vi har även sett att ETF-flöden i globala akter 

och amerikanska aktier i synnerhet varit netto positiva för veckan, vilket vi ser som fortsatt 

positiva tecken i vår allokering.  

  
Med FED som viktigaste väntade datapunkten i kalendern togs marknaden lite på sängen när 

den schweiziska centralbanken oväntat höjde med 50bp samt att ECB höll ett extramöte om hur 

dom ska gå mot ett högre ränteläge samt hantera räntespreadar mellan medlemsländer och 

framgångsrikt avveckla stödpaket som APP (Asset Purchase Programme), som ska avslutas i 

juli 2022. Med stor sannolikhet var det högre finansieringskostnader för periferiländer som fick 

ECB att sammanträda. Direkt efter mötet handlades periferiräntor ner i avkastningstermer. Vi 

är fortsatt skeptiska till Europazonen med undantaget europeiska banker och sjukvård. Banker 

för att vi ser minskad finansiell stress, vilket även är i linje med ECB:s uppdrag, och sjukvård 

bör ge avkastning i potentiell stagflation i Europazonen. BoE höjde med 25bp, vilket var i linje 

med förväntan, men varnade för recessionsrisk.    

  

Det har skrivits hyllmeter av visdomsord när det kommer till hur en investerarare ska bete sig i 

olika marknadslägen. Kanske den främsta boken är The Intelligent Investor av Benjamin Gra-

ham. Här lyfts vikten av att hålla sig till sin metodik och strategi i stunder av marknadsstress. 

Vi gör exakt det, håller oss till data för att hitta möjligheter. Med makroekonomisk data samt 

marknadsdata som stöd tar vi en position i kinesiska aktier med en ESG-lins, reducerar kassa, 

tar viss vinst i amerikansk energisektor samt minskar i en global ESG-produkt för att expone-

ringen mot Kina ska få bäst effekt i portföljen. Vi ser ökad ekonomisk aktivitet i Kina samt att 

trots sträng ”lock down” så verkar BNP-tillväxt förbli stabil. De stimulanser som kina bedrivit 

verkar bita utifrån den data vi kan observera. I de marknadsmodeller vi använder har produkter 

mot kinesisk börs legat högt rankat bland potentiella investeringar och med en stabil makroe-

konomisk bakgrund leder data oss till en investering. Detta är ett första steg av fler i att öka 

aktieexponeringen i närtid då vi förväntar oss att se mer och mer möjligheter. Ur ett relativt 

perspektiv börjar aktier se billigt ut, jämfört med för 12 månader sedan. Men som exemplet 

ovan och tidigare; data kommer styra och driva dessa beslut. Avslutningsvis hjälper de alterna-
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Portföljförändringar 

Juni 2022 

Globala aktier 

Köper Kina ESG 

Köper europeiska banker 

Säljer S&P 500 downside hedge 

 

Hållbara globala aktier 

Köper europeiska banker 

Säljer globala real estate  

 

Maj 2022 

Globala aktier 

Köper volatilitets skydd i USA 

Köper S&P 500 downside hedge 

Säljer småbolag USA 

Säljer utvecklingsländer i Europa 

 

April 2022 

Globala aktier 

Köper amerikans Real Estate 

Minskar Diverse 

Köper europeisk hälsovård 

Säljer Utdelande techbolag 
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tiva investeringar vi gjort, ur ett portföljperspektiv, oss att öka aktievikten, vilket vi anser ger 

oss bäst möjlighet att avsluta året starkt för kunder och investerare.  

    

 

 

Med vänlig hälsning, Henning Wahlden, Kapitalförvaltningen 
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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/

