
 
 
 

 
 
 

Veckobrev  
1 / 2 

Erik Penser Bank 
Apelbergsgatan 27, Box 7405  
103 91 Stockholm 

Tel 08-463 80 00 
Fax 08-678 80 33  
www.penser.se 

 

Vi har redan passerat toppen av stimulanser, vad sker nu? 
 
Som andel av ekonomin faller nu stimulanserna redan, det ger att fokuset i marknaden har skiftat 
lite till att se vem som går först och hur. Det ger i vår mening än mer skäl till att dollarn ska stärkas 
vilket har varit vår tes länge. Vi har faktiskt inte bytt dollar vy sedan januari 2018, sedan dess har 
också kronan fallit i värde mot dollarn. När vi nu ser att både amerikansk ekonomi och inflation 
växer snabbare än vad USAs centralbank tidigare prognostiserat så kommer de agera snabbare än 
vad man trott. Tillväxten i sin tur är grogrunden varför amerikanska aktier börjat komma ikapp 
europeiska, till detta ska vi addera att mobilitetsdata pekar på att USA rycker ifrån i öppningstakten 
av ekonomin och Europa hamnat på efterkälken igen. Förra gången det skedde så vände världs-
marknaden till USAs favör, vi har redan agerat på detta men ser att det troligen finns mer att göra.  
ECB har sett att EU riskerar att hamna på efterkälken igen och ordföranden, Lagarde, har kommit 
ut för att mana på politikerna att ”vattna ekonomins gröna skott” hon betonade även att ECB inte 
kommer minska sitt stöd förrän slutet av året.  
Summa summarum stiger ränteskillnaden mellan USA och Europa, en grogrund för större valutarö-
relser och för aktiemarknaden gäller det att fånga en eventuell reversing av de flöden som gått ur 
USA och in i Europa under året. Vi arbetar just nu med detta.  
Att stimulanserna kommer sjunka undan och att räntor kommer höjas vet vi alla, hur det påverkar 
ekonomier som rusar uppåt blir det avgörande och en aspekt vi vill lyfta fram är produktivitet. Om 
den stiger i takt med inflation behöver vi inte oroa oss för en negativ sprial med börsen, m.a.o. 
marknaden letar nu med ljus och lykta efter de sensate rönen kring produktivitet. TFP, total faktor 
produktivitet, m.a.o. vi blir smartare med teknologi, är en nyckel vi tror på, därför har vi hållit i en 
del IT aktier osv, den underliggande trenden och betydelsen för framtiden är stor.  
 
Föga överraskande står vi fast vid vår husvy sedan april 2020, börsen kommer gå bra, starkt stödd 
av en fantastisk konjunktur (vi såg aldrig alla bokstavskombinationer som var så populära då, W, L, 
U osv, utan ett solklart V – det är fortfarande det som gäller). Vi är inne i en supercykel med bästa 
tillväxten på 60 år (för världen), USA re-accelererar sin ekonomi just nu osv. Vinsterna växer i 
rekordtempo vilket trycker ned P/E talen, som redan var på historiska snitt givet ränteläget. 
Riskerna i marknaden försvann i slutet av mars 2020 och har faktiskt aldrig kommit tillbaka sedan 
dess (vilket i sig är ganska otroligt), flödena letar sig sakta tillbaka till börsen och hösten kommer 
präglas av just detta, flöden samt att tillväxten inom kapitalinvesteringar blir mer tydlig än bara i 
data. Vi håller mycket fokus på inprisad inflation och hur USAs centralbank och finansdepartement 
styr denna – deras agerande kan ge startskottet för en rekyl för tillväxtaktier (vi har redan agerat på 
detta och kommer agera igen om nuvarande trend håller i sig).  
 
Med de orden tar vi ett uppehåll för sommaren och återkommer i slutet av augusti. Allokeringsport-
följerna taktar på i ett bra tempo och ser ut att leverera en högre avkastning än det historiska spann 
marknaden har gett, svenska aktieförvaltningen går bra och vi arbetar oförtrutet på med den globala 
aktieförvaltningen som gett 20% meravkastning sedan 2018 men har gett tillbaka en del under 2021 
– vilket vi självklart inte är nöjda med.  
 
Det dagliga arbetat med alla positioner fortsätter oförändrat under sommaren.  
 
Mvh, Jonas �ulin, Chef kapitalförvaltning 
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Portföljförändringar 
 
Juni 2021 
Utlänska aktier 
Köper europeisk SRI 
Köper Cloud Computing 
Köper Brasilien 
Köper Europeiska bilar & reservdelar 
Köper Östeuropa 
Minskar Resor & fritid samt media 
Säljer europeiska banker 
Säljer material 
Säljer US High dividend low volatility 
 
 
Maj 2021 
Utlänska aktier 
Köper Europeisk mat och dryck 
Köper Europeiska banker 
Köper US Materials 
Köper ESG kvantstrategi 
Köper Byggmaterial 
Köper US High dividend low volatility 
Köper USA 
Ökar US Materials 
Ökar Media 
Ökar Italien 
Säljer Global Timber & Forestry 
Säljer Amerikanska banker 
Säljer AI 
Säljer Elbilar 
Säljer Sustainable future 
Säljer Europe technology 
Säljer Taiwan 
 
 

 

YTD 1Y

Lågrisk 2,88% 9,55%
Medelrisk 4,14% 17,16%
Hållbarhet 6,17% 34,40%
Globala aktier 5,83% 29,78%

USD/SEK 3,2% -8,8%

EUR/SEK 0,8% -3,0%
GBP/SEK 4,8% 1,9%
JPY/SEK -3,7% -11,8%
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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: 
http://www.penser.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. 
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