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Viktiga händelser under kvartalet

• Den nya Omikron varianten skapade svängningar på aktiemarknaden

• Inflationen blev mindre övergående än vad man först hade trott

• Fortfarande för tidigt att minska risken i portföljen

Marknadskommentar
Fjärde kvartalet var en period med fortsatt generell uppgång på världens börser, MSCI All Country var upp
c:a 7% i USD lett som så många gånger förr av en uppgång på runt 10% på den amerikanska börsen. Även

Europa hade en fin period medan Japan och Tillväxtmarknader utvecklades svagare under årets sista tre

månader.

Sett över kvartalet så började det mycket starkt för att under halva av november falla relativt snabbt då
marknaden oroades av Omikron varianten. I takt med att data visade att den var lättare än vad som först

befarades fick vi sedan se en stark avslutning på året. Osäkerheten kring Omikron och en viss försiktighet i

takt med att inflationen i USA överraskat på uppsidan gjorde att det var framför allt kvalitetsaktier som gick
bra medan främst mindre företag utvecklades svagare. På räntesidan var de flesta breda tillgångsklasser

svagt ned; på företagssidan både investment grade och high yield och även om amerikanska

statsobligationer var i stort sett oförändrade var det under hög volatilitet. Europeiska statsobligationer

backade samtidigt något och breda tillväxtmarknadsindex tappade c:a 0,5%.
Den stora diskussionen under kvartalet var annars inflationen i USA som etablerats på klart högre nivåer

och Amerikanska riksbanken har också prioriterat upp inflationsbekämpningen i takt med att inflationen
varit både högre och mer seglivad än vad som räknats med. Vi gick in i kvartalet med marknadsförväntningar
om en räntehöjning till c:a 35 punkter under 2022 och kom ur kvartalet med förväntningar om tre höjningar

till c:a 87 punkter under 2022. I skrivande stund någon vecka in i första kvartalet har dessa förväntningar
stigit ytterligare.

Bakgrunden är att den Amerikanska riksbanken länge kallade inflationen för temporär och att man
dessutom ändrade sitt inflationsmål så att inflationen i genomsnitt skulle nå målet på 2% istället för vid varje

enskilda mätpunkt. Det gjorde att Riksbanken länge mer eller mindre ignorerade höga inflationstal men
under det sista kvartalet gjorde man en helomvändning. Det blev tydligt att stödköpen av obligationer ska

avslutas och att styrräntan ska börja höjas om inflationen ligger kvar på de här nivåerna.
Styrräntan har förstås stor betydelse för alla finansiella marknaden eftersom den påverkar prissättningen på

alla tillgångar. Ju högre ränta det går att få desto mindre intressant blir det att ta risk för att få hög
avkastning, allt annat lika. Aktiemarknaden brukar ofta hantera både den första och den andra

räntehöjningen ganska bra; dessa höjningar är ofta en reflektion av att de ekonomiska förutsättningrna är
starka i form av hög efterfrågan och bra vinstmarginaler. Förr eller senare brukar dock räntehöjningarna

innebära lägre aktivitet i ekonomin och det sätter press på företagens vinster och ger en svagare
aktiemarknad. Det är vårt huvudscenario även för denna räntehöjningsperiod men vi bedömer att det är för

tidigt att avveckla risk då marknaden som sagt brukar klara de första höjningarna ganska väl.
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