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Viktiga händelser under kvartalet

• Inflation, här för att stanna eller övergående?

• Rekyl på aktiemarknaderna

• Kina slår ner mot techbolagen

Marknadskommentar
Tredje kvartalet var det första negativa kvartalet för världsindex sedan första kvaralet 2020 under
pandemin, även om nedgången var blygsam. Nedgången var dock koncentrerad till september då

ränteuppgången i USA tog ny fart vilket drog ned framför allt tillväxtaktier. Diskussioner om det

amerikanska lånetaket, fortsatt hög osäkerhet om inflationstakten, tydligare signaler från Fed om en

neddragning i tillgångsköp och en allmän känsla av att det kanske var dags för en viss korrektion har säkert
också bidragit till den svagare börsen under september.

Regionalt var det framför allt Tillväxtmarknaderna och då främst Kina som hade ett svagt kvartal. De

kinesiska myndigheternas nedslag mot de stora techbolagen och vissa andra sektorer har naturligt lett till en
ökad tveksamhet till att äga kinesiska aktier. De flesta andra regioner var faktisk upp under kvartalet med

Japan i spetsen som till skillnad från övriga marknader hade en bra septembermånad.

Vi skrev senast att den stora frågan på marknaden är om inflationen är permanent eller temporär

(”övergående” är nog det mest förekommande ordet i analyser av de finansiella marknaderna för
närvarande). Det som talar för att nuvarande inflationsnivåer är övergående är b.l.a de flaskhalsar som

uppstått i produktionskedjan som en följd av att olika sektorer öppnat upp olika fort under pandemin vilket
också gäller för arbetskraft. Mot detta talar b.l.a att de komponenter som kommer från fastighetsmarknaden
ofta är mer permanent och dessutom utgör en relativt stor andel av konsumentprisindex.

Skälet till att inflationen är viktig är förstås att ingen kommer att vilja låna ut pengar på lång sikt till 1,5%
ränta om inflationen är 2,5%, dvs räntorna måste stiga. När räntorna stiger så påverkar det alla finansiella

tillgångar antingen genom att framtida kassaflöden diskonteras till idag (med en högre ränta) eller att
kostnaden för att äga tillgångar utan kassaflöden (t.ex guld eller andra råvaror) blir högre. Det är dock svårt

att säga att marknaden riktigt oroar sig för inflation när runt 20% av globala obligationer handlas till negativ
ränta och det kostar ungefär 20 baspunkter per år för nöjet att låna ut kapital till den tyska staten. Det finns

anledningar till att den räntan gått från runt 8% i början av 90 talet till dagens negativa nivå – och de
anledningarna har inte försvunnit för att vi haft en pandemi. Vi agerar fortfarande efter premissen att

nuvarande höga inflationstal är temporära men att vi kanske kommer att få se en något högre inflation än
under perioden efter 2008. Det betyder att vi tycker att dagen räntenivåer är för låga, dvs allt annat lika vill vi

undervikta obligationer i olika former. Det betyder vidare att vi inte tror att inflationen kommer ”springa
iväg” vilket skulle innebära en rejäl omvärdering av många finansiella tillgångar – och i sin tur innebär det att

vi, allt annat, vill övervikta aktier som fortfarande handlas med en rimlig riskpremie. I dagsläget gäller det mer
för europeiska och i viss mån japanska aktier än för amerikanska. Vi är också mer kortsiktigt underviktade

tillväxtmarknader men ser fortfarande långsiktiga värden där.
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