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Ökad exponering mot amerikanska sällanköpsvaror 
Under veckan som gått har vi gjort tre större affärer. I spåren av ECB:s nya stödpaket har äntligen 

europeiska börser börjat arbeta sig ikapp asiatiska och amerikanska. Detta har varit en process och 

vi anser att det är en bra tid att omallokera dit. 

   Vi har också roterat till ytterligare konsumentsegment i USA. När nu den cykliska återhämtning-

en går för fulla spjäll gäller det att kunna följa med i dessa trender. Vi har valt att ta vinst i ett av 

våra asiatiska ben och köpa en korg av bolag som är i kategorin sällanköpsvaror. 

   Vi har även tagit ut stegen och sett igenom vad som kan eller borde hända fram till årsskiftet. 

Även om vi har gått igenom makro och variabler såsom viruset, det amerikanska valet, säkerhets-

politisk oro och en eventuell andra våg av Covid-19, den skuldsituation som vi bygger upp i 

världen, ökad sannolikhet för en studs i inflation, ett V-scenario för fler ekonomier än USA, så 

hamnar en strategi alltid högt upp på listan. Det handlar om att de längre räntorna i USA kommer 

stiga snabbare än de korta som FED mer eller mindre lovat ska vara förankrade långt in i 2021. Det 

ger en fin exponering som står att tjäna på alla dessa scenarier. 

   Vi har köpt denna strategi i dollar då den senaste tidens kronförstärkning enbart handlat om 

dollarn. Det finns ingen makro eller flödesdata som kan härleda den svenska kronans förstärkning, 

därför kommer den gå över och vi har med andra ord dragit nytta av den onaturliga kronförstärk-

ningen och ökat vår exponering för starkare dollar.  

   Det ger att portföljerna ser lite annorlunda ut inför sommaren, men huvudspåret, en stark 

konjunkturell återhämtning (ja, vi ser fortfarande ett V-scenario i USA) och fortsatt börsuppgång 

står förstås fast. Vi kommer under sommaren återkomma med information om nya affärer och om 

det sker något av större vikt i portföljerna. 

   Nu i veckan sticker vi ut hakan och förutser en rekyl uppåt i detaljhandelssiffrorna för USA. Vi 

har redan sett konsumtionen komma tillbaka i snabb takt. Nu ska mer trögrörlig data bekräfta detta. 

Vi ska dock komma ihåg att både vi och marknaden har handlat på detta sedan i april, men datan 

kan ge en extra skjuts åt vissa konsumentkategorier, varför vi också har exponerat oss mot sällan-

köpsvaror, då denna är bäst ur portföljhänseende. Det ger en viss spänning inför datan och vi är 

konfidenta med att vi klarar av att förutse den bättre än andra skandinaviska banker/institutioner.Vi 

klarar fortfarande av att konkurrera med världens banker och institutioner kring prognoser och 

under förra veckan blev vi glädjande nog rankade som  nummer två i världen i att förutse USA:s 

inflation. 
 

 

Den 24 mars sade vi att börsen nått sin botten och efter detta viktade vi upp aktier. Vi står fast vid 

denna övervikt. Nu tar vi uppehåll med veckobrevet och vi återkommer i augusti. 
 

 

 

Bloomberg ranking 
Print Latest

Chinese GDP 1

US CPI 2

US Consumer Confidence 2

Chinese PMI 4

FED Decisions 6

US Orders 8

US Quartely GDP 8

US business confidence (ISM) 9

Riksbanken 10

Veckobrev 

Vecka 25 

15 juni 2020 

Kapitalförvaltningen 

+46 8 463 80 00 

 

Riskaptit  

 

 

Portföljförändringar 

 

Juni 2020 

Utländska aktier 

Köper Consumer Discretionary 

Säljer Kina  

Köper Cybersecurity 

Säljer amerikanska large-cap, low-volatility 

aktier 

 

Alternativa placeringar 

Köper kurvbrantning i USA 

Minskar marknadsneutral anti-beta-strategi 

Ökar alternativ riskstrategi 

Säljer EM-valutor 

 

Maj 2020 

Utländska aktier 

Köper immunologi 

Säljer utilities 

Minskar amerikansk börs 

 

April 2020 

Utländska aktier 

Minskar Nasdaq 

Köper molntjänster  

Säljer clean energy 

Köper kinesisk hälsovård 
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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 subjek-
tiva bedömningar. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på in-

formationen. 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 samman-

fattning 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/

