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Att förvalta med Janusansikte – uppföljning av bankens tema #1 
Vi använde samma titel för ett bra tag sedan och vår (kanske lite slarviga) symbolik är 

densamma: vi har nu en värld som kräver att man agerar på olika sätt inom samma 

tillgångsklass, i detta fall aktier. Precis som Janus gäller det att hantera två perspektiv 

samtidigt. I vårt fall handlar det om starka och svaga börser och balansen dem emellan 

och hur vi positionerar oss därefter. Vad vi syftar på är egentligen samma trend som vi 

såg skapas, och som vi skrev om, under april månad, nämligen att Sverige och stora delar 

av Eurozonen valde en väg med avseende på stimulanser och ekonomiska åtgärder, till 

följd av pandemin, medans andra valde andra vägar. Dessa val får konsekvenser som 

marknaden prisar in. Europas börser har redan betalat ett högt pris. De är fortfarande ned 

på året och ligger långt efter de ledande regionerna. Svensk börs har hakat på USA:s, 

men vi kan bara ta rygg på USA under en viss tid, sedan blir skillnaden mellan börsen 

och utvecklingen i landet för stor. Nu har nog ingen missat OECD:s eller EIU:s analyser 

om att Sverige ligger i botten i termer av hur vi klarar och hanterar pandemin. Vi hade 

redan innan dessa analyser publicerades sålt av våra svenska företagsobligationer som 

handlar mest som börsen. Nu ligger breda småbolagsaktieindex illa till – vi har dragit en 

linje i sanden.   

Sverige utmärker sig nämligen, förutom i OECD:s och EIU:s analyser, också genom att: 

- Data överraskar på ett betydligt sämre sätt jämfört andra regioner 

- Reallöneutvecklingen har fallit ihop 

- Konsumenters konfidensnivå kan inte konkurrera, framtidstron är mycket svag 

- BNP prognoser i marknaden tappar fart 

- Restaurangbokningar kollapsar 

- Kreditkortsspenderandet faller tillbaka 

- Huspriser rullar över 

- Konsumtionen på nätet rullar över 

- Relativt sett har sparande ej ackumulerats så vi får en efterfrågan som kan konkurrera 

- SEK förstärkningen hämmar tillväxten 

- Ojämlikheten i landet växer med oroande fart (långt kraftigare än t ex USA:s) 

- Marknaden har, p.g.a. ovan, smugit in negativa räntor i sin prognos för Riksbanken. 

- Stockholmbörsens förmåga att konkurrera globalt balanserar på en, statistiskt sätt, 

knivsegg.  

Svenska aktieindex tog betydande stryk i mars, mer så än andra regioner, varför resone-

manget ovan egentligen inte är någon överraskning. Det gäller nu att veta var man lägger 

risken och vår svenska aktieförvaltare, Erika Madebrink, har lagt ned mycket tid de 

senaste veckorna på att navigera rätt, då rätt korg med enskilda småbolag kan fortsätta att 

utvecklas väl, se Penser Selection. Vår poäng är att just småbolagsindex, därigenom 

flertalet fonder, kan få en tuff period. Vi har m.a.o. en unik nedsiderisk kring svenska 

småbolagsindex som vi inte kan blunda för. 

Mvh,  

Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef 
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Portföljförändringar 

 

November 2020 

Utländska aktier 

Köper körteknik och elfordon 

Köper litium och batteriteknik 

Säljer immunologi 

Säljer kinesisk hälsovård 

Säljer Fintech 

Säljer Nasdaq 

 

Oktober 2020 

Utländska aktier 

Köper Global Clean Energy 

Köper IPOs 

Köper EM Asia 

Säljer Europe Chemicals 

Säljer video games & E-sport 

Säljer Global Impact 

Säljer amerikanska husbyggare 

 

Alternativa placeringar 

Köper hedgefonder 

Säljer marknadsneutral anti-betastrategi 

Säljer australisk dollar 

Säljer europeisk kreditrisk 
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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/

