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Bullets inför 2022 
Allokeringsportföljerna gick mycket bra under 2021 och givet börsutvecklingen gick de hållbara 

aktieportföljerna samt de svenska bäst. Inför årsskiftet skickade vi ut vår husvy inför 2022. Vi 

följer nu upp denna med en mer kortsiktig vy på marknaden, som vanligt helt baserad på data: 

• Skapar ränteuppgången en strukturell risk för börsen? Nej, uppgången är alldeles för kon-

trollerad. 

• Går inprisningen av inflation upp? Nej, lägsta sedan september 2021 och just nu bryter den 

på nedsidan (då flaskhalsarna i ekonomin löses upp snabbt).  

• Skapar swap spreadar rörelse i räntor? Ja, och denna trend har vänt nedåt och räntorna har 

också vänt nedåt (lite ”nördigt” resonemang men banker kommer skapa, via sin hedging, ett 

nedåt tryck på räntor).  

• Kommer tillväxtaktier att fortsätta gå sämre än värdeaktier? Nej, situationen är helt an-

norlunda mot 2021 och i takt med att räntan avstannar kommer tech komma tillbaka, detta 

hjälps av att inprisningen av FED:s kommande höjningar nått ett tak vilket USD ger uttryck 

för.  

• Har tillväxtutsikterna försämrats? Nej, BNP-tillväxten i USA (där vi har investerat mest) 

stiger för tillfället och ligger kvar på Supercykelnivåer. 

• Är vinstrevideringarna negativa för börsen? Nej, EPS-estimaten stiger t.o.m.! 

• Skapar pandemin oro? Inte för börsen där vi investerat, m.a.o. vi följer återöppnandet. 

• Hotar värderingar börsen? Nej, marknaden handlar på framtida värderingar och dessa ligger 

på sina historiska snitt. 

• Är dagens situation oroväckande för vår strategiska allokering? Nej, det finns inga skäl (än 

i alla fall) att ta ned aktievikten. 

• Flaskhalsarna i leverantörsleden, lättar de? Absolut ja, detta har skapat toppen i KPI, som vi 

ser prisats in i räntemarknaden. 

• Blir Asien återigen intressant för investeringar? Ja, Kina har definitivt kommit runt ett hörn. 

• Marknadssentimentet, stödjer det börsen? Absolut, lägger vi dessutom till flöden så är 

stödet det största sedan april 2020. Marknadsrisken är låg och vi ser hur köpsidan stödjer 

börsen. Dessutom stödjer optionsmarknaden börsen. 

• Makrot, stödjer det börsen? Ja, makrot ligger kvar i en ”supercykel” och stödjer alltjämt 

vinster och börs.  

• Är mediebilden nervös på börsen? Nej, kav lugn (vi fokuserar på amerikansk media).  

• Stödjer politisk risk börsen? Ja, och vår modell indikerar än mer stöd framöver.  

• Är den geopolitiska bilden ett hot? Nej, geopolitisk risk är för tillfället mycket låg och har 

inget samband med börsen. 

• Har Sverige drabbats av unik finansiell stress efter regeringskrisen? Absolut, det har tyvärr 

inte gått ur marknaden än.  

• Kraschar global handel? Absolut inte, den är förvånansvärt stark. 

• Stödjer finansiella villkor börsen? Absolut ja, det pratas mycket om minskade stöd. Kom 

dock ihåg att stödet nådde sin höjdpunkt under vecka 15 2021, m.a.o. inga nyheter för 

marknaden och implikationerna är långt ifrån illavarslande.  

• Har marknaden gjort ett stort skift i prisningen av FED? Beror så klart på vilken tid vi 

avser. Ser vi över förra veckans tal så prisades FED-kurvan ned, m.a.o. färre höjningar. Vi 
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Portföljförändringar 

Januari 2021 

Utländska aktier 

Köper Bank 

Köper Real Estate 

Säljer Hydrogen 

Säljer Pure Growth 

Säljer USA ESG Leaders 

Minskar Covered Call 

Minskar Evolved Tech 

 

December 2021 

Utländska aktier 

Köper Amerikansk börsexponering 

Minskar Batteriteknik 

Minskar Evolved Tech 

Minskar Smart Infrastruktur 

 

November 2021 

Utländska aktier 

Köper Världen ESG Leaders 

Köper Halvledare 

Köper Tillväxt 

Ökar Soft commodities 

Minskar Cloud computing 

Minskar Medicinsk utrustning 

Säljer Europa IT 

Säljer Råvaruindex 

Säljer Emerging Markets 
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ser 3 höjningar under 2022 och ser att vi nått ett tak i inprisningar av FED, vilket valuta-

marknaden stödjer.  

• Har vi ändrat vår vy att inflationsutsikterna nådde sin peak i oktober 2021? Nej, inflations-

utsikterna kommer nu ned ganska raskt. Det ger att marknaden snart kommer börja sin 

klassiska ”fade the FED-rörelse” vilket vi tar höjd för. Det är m.a.o. helt naturligt att den 

långa räntan i USA nu kommer ned (i takt med inflationsmarkandens inprisade inflation)! 

 

I vår veckopresentation har vi lagt in våra makroprognoser.  

 

Slutligen konstaterar vi att vår husvy kan kvarstå i stort sett oförändrad. Vår numera neutrala 

position på SEK är en förändring. 

 

 

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 

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/

