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Hur agerar vi på fjärde covidvågen? 
Vi har sedan en tid tagit ut höjd för fjärde vågen av covid, trots att marknaden knappt reagerade på 

den tredje. Skälet är ganska enkelt, vi har haft en stark utveckling i portföljerna som vi vill skydda 

och förädla på bästa sätt. Det ger att vi via vår exponering har helt undvikit Eurozonen, Emerging 

Markets, Asien och investerat via USD, som fungerar som en safe haven, en säker hamn, ett 

portföljskydd helt enkelt. När det blev oroligt i fredags klarade vi därmed av marknadsrörelserna 

utan att, så här långt, behöva göra mer.  

   Vi hade också förutsett en sättning i räntor varför det fall vi såg inte heller drabbar oss, tack vare 

att redan innan den senaste virussträngen kom, hade räntorna och KPI-trycket vänt nedåt. I det 

avseendet var covidnyheterna bara ”triggers” bakom en redan satt trend, då inprisad inflation 

(räntor) faller. Med bakgrund av haveriet i riksdagen betalar kronan just nu ett högt pris. Det är 

faktiskt den sämsta valutan i G10 sett till 2021. Tråkigt på ett sätt, men då vi varit positionerade för 

ett kronfall är det så klart mycket bra för avkastningen och vi fortsätter arbetet med kronan som ett 

skydd för portföljerna.   

   Vi får inte heller glömma att vi i våra dagliga mätningar inte ser en kraftig reaktion i makrot, där 

vi investerat, med andra ord USA. Det är ju så att de flaskhalsar vi sett på utbudssidan av ekonomi, 

nu till och med börjar släppa. Det sammanfaller så klart med att inflationstrycket rullat över. 

Amerikanska börsers underliggande sentiment är positivt, och in prisningen av risk i USA är inte 

negativ, inte ens efter fredagens rörelser.  

   Däremot ser vi, när vi inkluderar utvecklingsländer och Europa att det ger en mer negativ bild. 

Den utvecklingen har vi sett ett tag och är förstås skälet till att vi helt lämnat Eurozonen och 

utvecklingsländer. Ett annat skäl bakom detta är den rådande energikrisen i Europa som vi tidigare 

har skrivit om.  

   Hur ser vi då på den nya virussträngen? Jo, det finns en rad aspekter som gör att data nu ser 

annorlunda ut jämfört utbrottet i mars 2020. Bland annat har vaccinationsproducenterna en 

beredskap för just detta vilket ger att de nu gått ut och meddelat att ett eventuellt anpassat vaccin är 

klart efter jul, och då i producerat på stor skala, om det skulle behövas. Vidare är ekonomin 

betydligt starkare nu jämfört februari 2020, likaså ligger vinstprognoser i dag på 19 % för S&P, 

jämfört med 0% i februari 2020. Därtill har en betydande andel av befolkningen vaccinerat sig, 

vilket odelat är positivt.  

   Det är faktiskt så att USA:s tillväxt fortfarande tar fart på uppsidan, vilket hänger ihop med att 

flaskhalsarna släpper mer och mer och efterfrågan fortsätter stiga (varje dag går vi igenom detalj-

handeln i USA och den fortsätter sin starka utveckling).  

   Pandemins fjärde våg har ju också varit ett tema under flera veckor. Förra veckan skrev vi att vi 

redan agerat på den. Det gör att när den nya strängen av viruset blir marknadstema påverkas vi i 

mindre grad än världsindex, stockholmsbörsen o.s.v. Vi ligger redan i relativt skyddade sektorer 

och med rätt valuta. Det ger att vi under fredagen tappade dryga 0,8% i globala aktier och portföl-

jen så klart än mindre (globala aktieindex var ned -2,1%). Det är också ett tema som amerikanske 

investmentbanker tar upp – allokera till rätt strategier! Breda aktieindex ska förstås helt undvikas.  

   Ser vi till hur den fjärde vågen utvecklas ligger vi fast vid vår slutsats att det går sämst i Europa, 

vi kan nämligen dagligen se i data hur pass mycket mindre folk rör på sig samt vi kan mäta hur 

mycket man stänger ned ekonomin. Hade vi inte tagit höjd för detta hade vi agerat. Nu sitter vi still 

i båten och, liksom Goldman Sachs argumenterar, via data, att givet arbetet vi lagt ned i portföljer-

na blir större omallokeringar inte nödvändiga.  
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November 2021 

Utländska aktier 

Köper Halvledare 

Köper Tillväxt 

Minskar Medicinsk utrustning 

Säljer Emerging Markets 
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Utländska aktier 
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Säljer Europa SRI 
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Det är till och med så att flera argumenterar att rent statistiskt har rörelser som vi såg i fredags lett 

till rekyler. Oftast analyserar man då rörelsen i volatilitet och hur det leder kommande börsdagar. 

En ledtråd till att detta kan ske igen är att räntemarknaden mot slutet av fredagen började handla på 

annat igen. Räntemarknaden leder ju nästintill alltid börsen.  

   Vi ska också komma ihåg att marknaden lärt sig att varje dip på grund av pandemin är köplägen. 

För oss handlar det med andra ord mer om att förutse vinnande strategier än ta ned risk (för 

tillfället). Ser vi på marknaden som Biden, som är ”not at all” concerned about investors selling 

shares as it was ”expected – they always do when Covid rises”? Nja, vi kan inte kategoriskt ta 

ställning på det sättet. Vi följer nu återöppnandet av ekonomier eller rättare sagt återstängningen, 

flaskhalsar, var smittan sprids och hur fort. 

   University of Oxford sammanfattade läget ganska bra, vi måste anpassa oss till återkommande 

varianter framöver: ”stay calm, track the data, understand…and respond…We will need to do this 

again and again…”. Vi kan bara hålla med.  

   I veckan ser vi fram emot: 

• Kinesisk PMI, mindre viktig nu jämfört deras likviditetspolitisk 

• Svensk BNP, den ser bättre ut än konsensusprognosen 

• USA arbetsmarknadsdata, vi sticker ut hakan med 720 000 nya arbetstillfällen, betydligt 

högre än konsensus 

• USA företagsförtroende, vi ser en ökning som ligger över konsensus 

 

Med vänliga hälsningar, 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 

http://www.penser.se/
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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. 


