
 
 
 

 
 
 

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 

 

Ränta och börs, vad händer egentligen? 
 
Vår prognos och husvy inför 2021 var att USA:s räntor (framför allt den 10-åriga) skulle stiga, vi 
har positioner för detta som levererar fantastiskt bra. Att räntan stiger beror på att USA:s tillväxt är 
enormt stark, just nu den starkaste sedan 50-talet. Det är faktiskt rätt otroligt att medan vi har 
negativ tillväxt i Sverige så rusar USA och Asien iväg. Som vi sade i april 2020, där och då lades 
politiken som skapar enorma tillväxtklyftor. Risken är att vi, som europeer, får leva med detta 
under nästkommande 5-10 år, så stor blir nämligen klyftan om ingenting görs här och nu.  
 

Det ger att USA:s ränta, som legat efter konjunktur, börs och inflationsutsikter behövde rusa ikapp. 
Vi ska också komma ihåg att stigande räntor hör samman med stigande börs samt stigande 
inflationsutsikter. För att få ett negativt samband, m.a.o. stigande räntor och fallande börs, behöver 
ett flertal teknikaliteter hända. Vi har inte dessa i dag, m.a.o. börstappet ska i dagsläget ses som 
rotationsläge för innehav. Vi har gjort just så och har sedan ett par veckor redan ändrat mellan 20-
40% av våra portföljers innehav. Vad krävs då för att skapa den så pass oerhört ovanliga miljön 
med stigande räntor och fallande börs? Två saker: 1. ränteuppgången ska ge att räntorna stryper 
finansiella villkor – vi är inte där. 2. Ränteuppgången ska vara så pass stor och volatil att det i sig 
skapar en mer permanent oro. Dessa aspekter går att beräkna ganska exakt och vi är inte där nu.  
 

Så, ränteuppgången skapar en miljö där man som aktiv förvaltare ska söka nya möjligheter inom 
aktier och tjäna på ränteuppgången inom räntor.  
 

Men, varför steg räntan så pass snabbt? 
1. Convexity hedging. Kort och gott vet vi alla i marknaden att vid en 10-årig ränta om 1.35%  gör 
att folk inte omfinansierar sina bolån. Det krymper kassaflöden till de institutioner som lånar ut till 
bolån, de måste då sälja sina räntepapper vilket skapar en ränteuppgång. Vi vet också att detta 
fenomen först skulle stanna av vid en ränta om 1.6% - inte konstigt då att räntan körde fast exakt 
där vid denna rörelse.  
2. Misslyckad auktion av 7 åriga papper, där trycket under dagen skapade färre bud än väntat. Vi 
kan nu se stora positioner som var tvungna att byta fot.  
3. Liksom vi så har stora delar av marknaden positionerat sig för stigande räntor, när man börjat 
vittra framgång stiger positionsstorlekarna då man söker högre avkastning (se skew - puts mot 
calls).  
4. Marknaden (i ljuset av ekonomins oerhörda framfart) flyttar fram räntehöjningen till mars 2023 
(man prisar in agerande tidigare men inte tillräckligt mycket för en hel höjning).  
5. Marknaden söker svar på huruvida de temporära regler som ger banker möjlighet att hålla stora 
innehav av statsobligationer ska förlängas. FED sade förra veckan att man inte bestämt sig än, ett 
sådant beslut är ett enkelt administrativt sätt att lugna marknaden (vi har flertalet FED tal i veckan 
som kommer nagelfaras för uttal om detta).  
 

Nästa steg blir att vi fokuserar på de finansiella villkoren och framför allt håller koll på likviditeten. 
Så här långt är allt mycket lugnt och bra och vi ser fortfarande att det är nyttigt för räntan att 
komma ikapp makrot och börsen. Vi behåller riskexponeringen men är aktiva för att pricka rätt 
exponeringar i denna miljö där räntan kommer ligga kvar runt 1.5% för sedan börja krypa uppåt 
igen, helt i linje med den oerhörda kraften i USA:s ekonomi.   
 
Mvh, Jonas �ulin, kapitalförvaltningschef 
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Portföljförändringar 
 
Februari 2021 
Utländska aktier 
Köper ESG kvantstrategi 
Köper Cloud computing 
Köper Blockchain 
Köper Sustainable Future of Food 
Köper Europe Technology 
Köper amerikanska banker 
Köper  Small cap 
Säljer Global luxury 
Säljer US retail 
Säljer Vindenergi 
Säljer Asia Pacific 
Säljer Solenergi 
Säljer Emerging markets 
Minskar Clean Energy 
 
Januari 2021 
Utländska aktier 
Köper Artificiell intelligens 
Köper Asia Pasific 
Köper Världen SRI 
Säljer amerikanska husbyggare 
Säljer IPO 
Säljer Europeiska banker 
Ökar Taiwan och EM Asia 
 
Alternativa placeringar 
Köper råvaror (DBLCI) och silver 
Säljer råvaror (GSCI) 
 
 

 

YTD 1 Y

Lå g r i s k 1 , 67% 2, 71 %
Me de l r i s k 2, 60% 1 0, 20%
Hå l l ba r he t 1 , 08% 20, 1 8%
Gl oba l a  a kt i e r 3, 81 % 28, 05%

US D/ S EK 2, 6% - 1 3, 3%
EUR/ S EK 1 , 4% - 3, 8%
GBP/ S EK 4, 5% - 6, 5%
J PY/ S EK - 0, 6% - 1 0, 2%
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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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