Månadsbrev - december

God fortsättning!
Vi hoppas ni alla har haft ett bra börsår 2021 och kliver in i det nya året med fortsatt
optimism.
2021 har varit ett spännande år på MyAdvice där vi tagit intiativ att förbättra våra
tjänster och kommer forsätta att utvecklas under 2022, vilket vi verkligen ser fram
emot!
Vi delar med oss utav vår tolkning av marknadens bästa fondportföljer. Med det sagt
vill jag slå ett slag för vår fondportfölj O"ensiv som konsekvent forstätter leverera. De
senaste 3 åren har portföljen genererat avkastning på +29.58.26%, +32.17% samt
senaste 26.26% - vilket slår de Nesta av världens börser.
Det blev inga byten i samtliga fondportföljer.
Vi tar tacksamt emot synpunkter på vad som uppskattas eller kan förbättras.
Tycker du sidan är bra, tipsa gärna en kompis!
Spara lugnt,
Douglas, MyAdvice

Månadskommentar
Starkt avslut!
Årets sista månad avslutades starkt där OMX30 (speglar 30 mest omsatta aktier på
Stockholmsbörsen) steg drygt +7%. Det har varit ett intensivt börsår som präglats utav nya
virusvarianter, komponentbrist och ny president i USA. Trots det var det har vi bakom oss
det bästa börsåret på Stockholmsbörsen sedan 2009. Börsen har varit dopad av enorma
stimulanspaket från världens riksbanker, låga räntor samt ökad riskaptit hos småsparare.
Väldigt roligt är hur intresset för aktier och börsen ökat kraftigt senaste åren, detta speglas i
ökning på 70% av kunder hos Avanza senaste två åren.
Men det är inte endast glitter och glamour. InRationen steg till nya nivåer och verkar satt
klorna i ekonomin samt ökad politisk risk från Kina.

Lätt att bli höjdrädd:
Bakom oss står ytterligare ett oerhört starkt börsår med Stockholmsbörsen som stigit
närmare 40% kan vi inte vara allt annat än nöjda. Många bolag har gått väldigt starkt, bland
annat Vberkabelbolaget Hexatronic som blev Stockholmsbörsens vinnare med en uppgång
på 545%.
Det blir mer utmanande att hitta undervärderade bolag och klippa Vna köplägen vid dessa
nivåer. Fallhöjden blir allt högre och det är enkelt att tro att toppen är nådd.
Det är dock ingen ovanlig tanke och bilden nedan speglar min tes. Det är svårt att tajma
marknaden och zoomar vi ut över tid är uppgången ganska tydlig.
Vet ej hur skalenlig bilden är samt att den endast sträcker sig till 2016 - men poängen är
tydlig.
Toppen är troligtvis inte nådd!

Källa för bild: marketwatch.com
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