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Fortsatt maximal övervikt i aktier 

Vår aktie- och ränteallokering kvarstår. Vi har med andra ord fortsatt maximal övervikt i aktier. Inom 

alternativa strategier arbetar vi nu med att minska allokeringen, då ett annat tillgångsslag nu gör ett 

återtåg i marknaden. Mer om det kommer när vi är klara. Ser vi då till den globala aktiemarknaden vet 

vi nu att två faktorer förklarar 90% av riktning och magnitud i utvecklingen. Det är ganska sällan vi ser 

en sådan dominans, men allt handlar nu om inprisningen av den amerikanska centralbankens räntepoli-

tik samt dagliga makroekonomiska datapunkter som ingår i BNP-modeller. Numer beräknar vi, och 

övriga marknadsaktörer, BNP varje dag för de större ekonomierna. Det ger att för tillfället, sett till 

börsernas totala utveckling, handlar det inte direkt om politik, geopolitik, bolagsrapporter, bolagens 

fundamenta, eller andra nyhetsflöden. Det kommer säkerligen skifta någon gång i framtiden, men det 

ska såklart också ses mot bakgrunden att utkomsten av bolagsrapporter. Där ser vi nu att rapporterna 

överraskar positivt jämfört analytikers prognoser. Utvecklingen har blivit effektivt prognostiserad av 

bolagen själva, vilket också ger (nästan som en bieffekt) att makro för tillfället leder och är (rent statist-

iskt) betydligt viktigare för att förutse börsens utveckling.   

Ser vi då till dagens storheter, de variabler som förklarar nästintill allt som sker på den globala aktie-

marknaden, blir nästa vecka riktigt intressant, då vi får viktiga uppdateringar inom bägge områdena: 

USA:s centralbank och makrodata. Vi får räntebesked från ECB, men framför allt från FED, BNP-

indikatorn för Sverige och en rad andra tunga makrodata, till exempel USA:s arbetsmarknadsdata, 

Tysklands och EU:s BNP-tillväxt.  

Våra slutsatser när vi prognostiserar dessa är att: 

• FED kommer att höja med +0,25%. De kommer höja en gång till, men det är inte nu längre 

helt säkert. Det finns med andra ord en liten möjlighet (10%) för att detta blir SISTA höjning-

en (vilket är varför teknologiaktier börjat reagera). Även om det är en snabbare reversering 

av deras räntepolitik än t.o.m. vi förutsett så är det skälet till att vi hållit fast vid en rad tek-

nologistrategier, vilket ju också börjat året med god avkastning. Bakgrunden är så klart den 

topp som USA:s inflation hade (redan i juni 2022) och även de mest oroade inflationsspökena 

har, en efter en, fått gömma sig under sängarna igen.  

• ECB kommer att höja med +0,5% och höja under längre tid än FED (här ligger vi efter den 

mer positiva inflationsutvecklingen i USA). Det ger att USD:n försvagats, vilket är varför vi 

minskat våra USD-exponeringar. Trots att ECB höjer mer än FED går europeiska börser 

bättre än amerikanska. Det har att göra med den studs vi sett i aktivitetsdata för Europas reala 

ekonomi. En annan konsekvens av detta är att den 100-procentiga sannolikheten för en re-

cession i Europa (enligt ekonomer) har i fallit mycket kraftigt och ligger nu på dryga 50%. 

Det är fortfarande högt men ett skifte som spelat börsen väl i händerna, speciellt då skiftet har 

skett på dryga två månader.  

• Svensk BNP-indikator kommer stiga. Det ger en bra grogrund för kronan och svensk börs.  

• Sedan har vi amerikanska arbetsmarknadsdata, där vi ser en stigande arbetslöshet och ett 

lägre antal nyanställningar. Vad betyder det? Faktiskt mindre än man kan tro när man ser 

siffrorna. Vi vet att en klar majoritet av uppsagda är inom finans och teknologisektorerna. 

Dessa personer brukar ha en snabb återkomst till andra arbeten och det intressanta är att upp-

sägningar direkt speglar nedgången inom respektive industris aktier. Med andra ord, även en 

stigande arbetslöshet och svaga arbetsmarknadsdata kommer inte kunna störa börsen ordent-
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Ovan är inklusive underliggande kostnader 

men exklusive avgifter 

 

YTD 2018-01-01

Lågrisk 2,13% 16,55%

Medelrisk 3,45% 28,71%

Globala Aktier 5,22% 67,46%

Hållbara Aktier 5,07% 62,40%

USD/SEK -2,2% 24,7%

EUR/SEK -0,2% 13,4%

GBP/SEK 0,4% 14,5%

JPY/SEK -0,9% 8,3%
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ligt. Det är redan inprisat. Vad som kan röra marknaden mer är lönebiten, där vi ser lägre lö-

netillväxt än marknaden. Lönetillväxten följer KPI i denna cykel (den leder den inte), varför 

denna data blir avgörande.   

• Vad som inte är inprisat är en bättre konjunkturutveckling, varför makrodata för tillfället dri-

ver så pass mycket av börsutvecklingen. Ser vi till OECD:s produktion ser det ut som att 

2023 är bottenkänningens år (vi ska ju ta oss igenom en amerikansk mjuklandning) och då 

ska börsen leda och handla på nästa trend, en förbättrad konjunktur, vilket också ger att vår 

husvy står fast. Nedan ser ni hur vår modell for att förutse OECD:s produktionstakt ser ut, en 

klar positiv vändning.  

• I ljuset av detta kommer tysk och EU:s BNP data bekräfta att vi inte ser en direkt fara för en 

recession. Ser vi till ledande makroindikatorer som ligger före både konjunktur och börs så 

har de tagit fart på uppsidan, vilket drivit europeiska börser till de starkaste öppningar vi sett 

på decennier (eller någonsin i vissa fall).  

Att marknaden så uteslutande kan fokusera på dessa variabler hänger också ihop med att andra mer 

klassiska börsanalyser (värdering, vinstrevideringar, prisrevideringar, vinstutsikter, optioner, aktieallo-
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keringar, flöden, produktivitet, Tobin´s Q, Wicksellian spread, sentimentet, smart money index, mot-

partsrisker, USD-likviditet, volatiliteter, fear and greed, osv, osv) redan ger köpsignaler (allihop).  

Vi ligger kvar med vår kraftiga (största någonsin) vikt mot Europa, vilken vi etablerade i november.  

 

Med vänlig hälsning, Jonas Thulin, Chef Kapitalförvaltningen 

 

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/

