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Viktiga händelser under kvartalet

• Råvarupriserna stiger till följd högre efterfrågan

• Inflationen börjar komma tillbaka

• Delta-varianten av Covid riskerar att senarelägga återöppningen av ekonomin

Marknadskommentar
Under första halvåret 2021 fortsatte internationella aktiemarknader och andra riskfyllda tillgångar att öka i
värde. Uppgången har fortsatt trots stigande räntor under perioden, något som vanligtvis brukar påverka

aktiemarknaden negativt. Som ett exempel har den amerikanska 10 års räntan stigit från strax under 1% vid

årsskiftet till runt 1,5% i skrivande stund.

De stigande räntorna, som egentligen är det mest dramatiska som hänt under det första halvåret, beror i sin

tur på att marknadens aktörer börjat oroa sig för inflation.

Inflationen som låg på närmare 5% i årstakt under maj i USA var mer än de flesta väntat sig och samtidigt

både den högsta siffran sedan 2008 och högre än den absoluta merparten av alla noteringar sedan 1990

talet.

Delvis förklaras detta av att siffrorna jämförs med pandemiåret 2020 då vi snarare såg prisnedgångar än

uppgångar men om detta är den enda förklaringen är fortfarande inte klarlagt.

Den ovanligt snabba återhämtning vi sett i ekonomin och som förstås också medför snabbare prisökningar,

är en följd av historiskt sett extrema stimulanser där länders regeringar har godkänt stora stimulanspaket
(exempelvis permitteringsstöd) samtidigt som riksbankerna injicerat nya pengar i sina ekonomier.

Inflationen är nu den stora frågan på marknaden. Om vi skulle gå tillbaka till en låginflationsvärld och det

som brukar kallas ”goldilock” scenariot, det vill säga låg inflation men ändå en viss tillväxt, så finns det goda
förutsättningar att dessa kursuppgångar på marknaden kan fortsätta.

Om däremot situationen på marknaden ändras med en permanent högre inflationstakt finns det också en

högre risk för att den bredare marknaden skulle få en korrektion.

Då gäller det att koncentrera och analysera innehaven för att se vilka bolag som har ”pricing power”, med
andra ord vilka bolag som kommer att kunna skicka över kostnadsökningarna vidare till kunderna.

Vårt grundscenario är att vi lever i låginflationsvärld och att de effekter som vi ser just nu på marknaden är

mer av en övergående karaktär än ett att inflationstakten ökar.

Vi följer marknaden med ett öppet sinne och är beredda att vikta om våra portföljer om vi ser tecken på att

våra grundscenarion ändras.
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