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Vi har köpt börsvolatilitet över USA:s presidentval 
 

Vi har i de portföljer vi kan, de som har alternativa investeringar med i den strategiska allokering-

en, köpt aktievolatilitet. Vi hade förmånen att göra så dagen innan förra veckans nedgång. Det ger 

lite krockkudde och vi kan nu lätt öka upp skyddet om marknaden skulle bli än mer volatil.  

    Det största skälet till att vi köpt volatilitet på amerikansk börs är dock det amerikanska presi-

dentvalet. Bakgrunden är att alldeles för mycket talar för ett val som kan komma att dra ut på tiden 

med flertalet juridiska implikationer. Därför tänkte jag redogöra för processen, då det kan riskera 

att bli allt vi kommer prata om när valet närmar sig.   

    Själva valet är den 3 november. Den nya presidenten svärs in den 20 januari 2021. Vi anser att ett 

huvudscenario är Al Gore/Bushs kamp år 2000. Det slutade med att högsta domstolen gick in och 

stoppade alla omräkningar av resultatet i Florida (Bush vann med 537 röster). Observera att alla 

kommuner har egna system för omräkningnar, varför processen blev omrimlig att fortsätta. Florida 

avgjorde då hela presidentvalet, m.a.o. var 537 röster tungan på vågen! 

    Nu vet vi att det kommer att röstas via brev vilket redan skapat en rad huvudnyheter och fällande 

domar både mot valfuskare och för att brevröstning ska genomföras. Vad sker då om vi på 

valnatten inte har ett klart besked? Grundlagen kräver att den s.k. ’electoral vote’ (en process där 

enskilda röster omvandlas till delstatsröster) ska skickas in den 14 december. Men, det kan komma 

krävas en rad omräkningar o.s.v. (passus, att electoral vote inte ska följa delstatens valresultat är 

ingen risk, det har man via domstolar stängt). De s.k. electoral votes är 538 stycken och en majoritet 

avgör presidentvalet.  

    Så, om nu valresultatet är oklart kan inte detta resultat skickas in. Då flyttas valet till represen-

tanthuset. Det har hänt två gånger tidigare i USA:s historia. Så, blir det en solklar demokrat som 

vinner, då de har majoriteten i den kammaren? Så enkelt är det inte, givet tankarna bakom ’electo-

ral vote’ så har USA:s grundlag parerat för detta. När grundlagen skrevs togs ett beslut (230 år 

sedan) att kongressen inte ska kunna välja president. Denna röstning sker således med mandat 

tillfördelade på delstatsnivå. M.a.o., huset kommer då utse ’electoral votes’ baserat på balansen i 

både senaten och representathuset och de mindre staterna har via systemet fler röster än ren 

populationskvot. Detta gör att balansen blir annorlunda än den vi bara ser i själva representathuset.  

    Det reser så klart frågan om vad som sker om även denna process kör fast? Jo, andra artikeln i 

USA:s grundlag (med 12:e tillägget) bestämer att om ingen majortitet nås även i denna process, 

kommer representanthuset välja president från de tre toppkandidaterna. Huset antas välja såsom 

delstaterna har röstat - med varsin röst. M.a.o. kommer Kalifornien och Delaware få en röst var.  

    Så, inget klart besked den 14 december innebär att kongressen röstar. Med tanke på att Trump 

leder i antalet stater gör det att även om representanthuset är demokratiskt, står han en fortsatt god 

chans (26 mot 23, 1 oavgjord). Så, är vi klara då? ...Nja, kongressen börjar sitt nya år den 3 januari 

och president svärs in den 20:e. Det är således den balans som råder efter valet som blir avgörande.     

    Därför är bägge kandidater nu nere på lokala nivåer för att hela tiden arbeta mot ovan nämnda 

balans. Vad händer då om det blir lika, 25-25? Då blir det förhandlingar och givetvis är detta det 

sämsta alternativet för börsen. Men det kommer finnas många chanser att undvika denna ovisshet.  

   Men vad händer om man inte hinner till den 20 januari då? Jo, det 20:e tillägget i USA:s grundlag 

är solklart, senaten väljer då president. Såsom det ser ut nu skulle Mike Pence bli president. Sedan 

ska vi komma ihåg att 1/3 av senaten tillsätts i valet - så vi får avvakta och se hur balansen blir. Om 

demokraterna tar senaten blir med största sannolikhet Kamala Harris president. Som ovan röriga 

process nog klargör - vi anser att det är en god ide att köpa skydd för en volatil börs. 
 

Mvh, Jonas Thulin, Chef Kapitalförvaltningen 
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Portföljförändringar 

 

September 2020 

Alternativa placeringar 

Köper volatilitet 

Säljer managed futures 

 

Augusti 2020 

Utländska aktier 

Köper amerikansk detaljhandel 

Minskar Cybersequrity och Nasdaq 

Säljer Biotech 

Köper vindkraft 

 

Juli 2020 

Utländska aktier 

Säljer anerikansk börs 

Köper solenergi 

 

Alternativa placeringar 

Minskar managed futures 

Köper definierad risk 
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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/

