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Nu har globala inflationen nått sin kulmen 
De övergående inflationsspökena är just det, övergående. 
   Vi hade redan innan inflationen steg kraftigt som husvy att inflationsspiken skulle vara övergå-

ende. Jag har till och med skrivit att det är den mest övergående någonsin. Då blir det lite intressant 

när data väl kommer in. I veckan får vi KPI för USA och vår tes är föga överraskande att den ska 

rulla över.  

   Det ger att hela inflationsoron som vissa har haft, dock inte Erik Penser Bank, kommer att få vika 

ned sig än mer. Vi vill upprepa ett par aspekter som vi tycker ofta missas i diskussionerna kring 

inflationen. Rent statistiskt och marknadsmässigt sett så är, baserat på data: 

1. Stigande inflation positivt för börsen, samt bolagens framtida vinster. 

2. Framtida inflation (10 år) stabil på modesta nivåer. 

3. Inflationsmarknaden har aldrig prisat något annat än att inflationen vi ser just nu är högst 

övergående. 

4. Professionella prognosmakare har aldrig sett något annat än en övergående inflation (ska ej 

blandas ihop med säljare på banker). 

5. Marknaden som prisar inflation står under påverkan av t.ex. USA:s centralbank, m.a.o. central-

banken bestämmer utbudet av de papper vi handlar och kan genom att styra det påverkar pri-

set (m.a.o- inflationsförväntningarna). Bank of International Settlements (centralbankernas 

centralbank) har t.o.m. skrivit rapporter som belyser detta, vilket ofta missas i delar av mark-

naden.  

6. Framtida prispress är mycket kontrollerad och rusar inte. 

7. EPB:s inflationskorg (uppdateras dagligen) visar en klar ”peak” i inflationen. 

8. De strukturella faktorerna talar sitt klara språk, nedsida på inflation. 

9. USA:s centralbanks ledande indikatorer och undersökningar visar en helt klart övergående 

inflationspuckel. 

10. Reflation indikatorn vi använder talar sitt klara språk, lägre inflation och fördel tillväxt aktier.  

   Summa summarum i data har inflationshysterin haft en väldig motvind och så länge ovan, bara 

data, talar sitt språk har vi positionerat oss därefter. Då blir ju också KPI-data väldigt intressant för 

alla våra olika portföljer. 

11. Lönetrycket börjar öka, men då ska vi komma ihåg distinktionen mellan ”god” och ”dålig” 

inflaiton. Lönetryck är så kallad god vilket ger Supercykeln och börsen vingar (kanske inte av 

stål dock).  

   Så, likväl som att vi inte ska dra rusande råvarupriser till att betyda en inflationsspiral ska vi inte 

heller ta det enorma fallet i samma priser till att betyda deflation. Dessa priser rasar just nu med 

80%, så omstart för deflationshysteri? Jag tror inte det, inflationen kommer, liksom värderingsar-

gumentationen, från i våras att transformeras till något annat. 

   Vi håller koll på tyska valet så klart, men det ser ut att bli en stor koalition och fokus för mark-

naden blir att studera clean tech-aktier och vilket stöd den industrin kan komma att få. Vi har 

omplacerat till teknologiaktier även i Europa. Kina ökar sin likviditet och vi avvaktar, men har 

investeringar i enskilda bolag (ej gambling som fått mycket regulatoriskt tryck på sistone). 

   Husvyn hålls fast - maximal risk.  

 

Mvh, Jonas Thulin, Chef kapitalförvaltning 
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Portföljförändringar 

 

Augusti 2021 

Utländska aktier 

Köper Smart Infrastruktur  

Köper XACT Norden 

Köper ESG Leaders och IT 

Köper Water Resources 

Säljer Kvantstrategier  

Halverar Brasilien 

Säljer Ossiam Low Carbon  

Säljer USA SRI 

Säljer USA Socially Responsible  

 

 

Juli 2021 

Utländska aktier 

Köper US Technology 

Köper US Technology 

Köper Litium & Batteriteknik 

Köper Medicinsk utrustning 

Köper Cybersäkerhet 

Köper XACT Norden 

Säljer Sustainable Future of Food  

Säljer europeiska bilar & reservdelar 

Säljer Mat & dryck  

Säljer Italien  

Säljer Brasilien och Östeuropa 

Säljer Construction & Materials 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Veckobrev  

2 / 2 

Erik Penser Bank 

Apelbergsgatan 27, Box 7405  

103 91 Stockholm 

Tel 08-463 80 00 

Fax 08-678 80 33  

www.penser.se 

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/

