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Rubicon är en absolutavkastande strategi som investerar globalt i likvida tillgångar inom aktier,
obligationer och valutor. Den förvaltas av ett mycket erfaret team och strategin lanseras i fondformat
under tredje kvartalet 2018. Om du är intresserad av att veta mer om Rubicon, skicka ett mejl till
jonas.ahlander@eme-partners.com eller goran.farkas@eme-partners.com.
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Riskpremie. Osäkerheten i Italien.
Valet och regeringsbildningen i Italien reser en del frågor. Kommer Italien att lämna euron? Behöver
Italien stöd från EU? Kommer Italien att trotsa EU:s finanspolitiska regelverk? Kommer
eurosamarbetet att bryta samman? En viss sannolikhet för att ta något av detta ska inträffa räcker
för att motivera den negativa utveckling av italienska tillgångar som vi har sett på finansmarknaderna
de senaste veckorna. Även spanska och portugisiska räntespreadar har tagit stryk, liksom euron. Vi
ser dock relativt positivt på Italiens ekonomiska utveckling. Det går inte snabbt och mycket återstår,
men det går åt rätt håll. Tillväxten är positiv. Handels- och bytesbalansen har svängt snabbt till
positiva siffror (se figuren nedan). Statsfinanserna är på plus (25 miljarder euro), om man bortser
från räntekostnaderna på statsskulden. Sårbarheten har också minskat genom att andelen utländska
långivare har minskat till mindre än 40% av statsskulden, samtidigt som den italienska centralbanken
håller ca 20%. De dåliga lånen i banksystemet har fallit från knappt 17% till 11%. (I Grekland uppgår
de till 45% av de totala lånen i banksystemet.)

Italien, BNP & Bytesbalans
BNP-

Bytesbalans som % av BNP

Kommer den nya italienska regeringen att försöka skapa ett större finanspolitiskt spelrum och en
ökad konkurrenskraft, genom att till och med att lämna euron? Vi finner det osannolikt att
regeringen kommer att vilja riskera den ekonomiska och finansiella återhämtningen.
Finansmarknaderna kommer att ha en starkt disciplinerande effekt på det politiska
manöverutrymmet, vilket vi har sett många exempel på genom åren. Dessutom har företagen inget
behov av svagare valuta. Exporten växer snabbt, samtidigt som enkäter visar att en majoritet av
befolkningen vill stanna inom eurozonen (även om den är mindre positiv än i andra euroländer).
Finansmarknadernas oro är förståelig, men överdriven. Vi ser därför en möjlighet att köpa italienska
tvååriga obligationer och sälja motsvarade tyska på en spread på 225 räntepunkter (se figur
nedan).
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Italien - Tyskland, obligationer 2 år

Makrotema #3. Låg inflation=> lägre räntor.
Vi tror inte att inflationen kommer att skjuta i höjden. Huvudskälet är att globala krafter verkar
återhållande på löne- och prisutvecklingen i de större ekonomierna (se vårt tidigare prognosbrev om
amerikansk inflation). Det gör att vi ser positivt på investeringar i långa amerikanska obligationer på
nivåer kring 3%. Därutöver indikerar vår fair-value-modell att den amerikanska 10-åringen är ”billig”
på den nivån (se figur nedan). Vi tror också att det finns en global efterfrågan på amerikanska räntor
på de här nivåerna. I valutahedgade termer (oavsett basvaluta) är amerikanska 10-årsräntor de som
har högst ränta, relativt sett, efter italienska, spanska och svenska motsvarande obligationer. Vi är
därför köpare av amerikanska 10-åriga räntefutures på nivåer över 3%.
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USA, Fair Value, USA 10-års obligationer

Vi tror fortfarande att den svenska kronan är undervärderad (se mer om det nedan) och vi är
beredda att addera ytterligare till den långa positionen. I ett scenario med lägre räntor är det
generellt det brittiska pundet om tar mest stryk. Vi säljer därför GBP/SEK som historiskt har varit
negativt korrelerad med avkastningen på räntebärande placeringar. Fördelen med den här
positionen, är att samvariationen med såväl aktiemarknaden och oljepriset är låg (se figur nedan).

GBP/SEK och korrelation med aktier och oljepris
GBP/SEK
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Utvärdering av förra månadsbrevet








Vi köpte exponering mot USD på förväntningar om avmattningssignaler i USA. Dollarn har
stärkts med ca 2% sedan dess, dock inte helt på basis av de drivkrafter vi trodde på. Men vi
håller fast vid vår långa dollarposition tillsvidare.
Vi köpte amerikanska 2 års räntefutures och sålde motsvarande tyska. Spreaden har gått
isär några punkter sedan dess och ingen leverans än således, men vi behåller även denna
position.
Vi sålde norska kronor och köper svenska på basis av att det är den valuta som den svenska
kronan är mest undervärderad mot. Spotkursen har gått ner en dryg procent. Vi har ”carryn”
emot oss, så netto har vi tjänat ganska exakt 1%. Vi behåller även denna.
Vi köpte 5-årspunkten på svenska bostadskurvan och sålde 2-åringen för en
durationsneutral position. Spreaden har gått ihop några punkter sedan dess, så vi är svagt på
plus och behåller den tillsvidare.
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