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Kära läsare, nu har MyAdvice varit live i drygt en månad.
Vi är tacksamma för er som fortsatt vara trogna läsare från PPM-doktorn och
välkomnar alla nya läsare till vårt nyhetsbrev.
Genom att publicera objektiva analyser och rating kommer vi fortsätta göra vårt
yttersta för att skapa så mycket värde som möjligt för våra läsare. Vi strävar efter att
vara ett givet verktyg i verktygslådan för att maximera er privatekonomi samt hoppas
och tror att ni Dnner MyAdvice mycket användbart.
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
Stora rörelser!
Månaden började stark med fortsatt momentum från rekylen som påbörjades i slutet av
oktober. Det kom efter den klassiska oktoberdippen vi talade om i föregående nyhetsbrev.
Men de glada minerna blev tyvärr något surare (för de indexnära) när USA:s president Joe
Biden valde att förnya mandaten för Jerome Powell som ordförande för FED (Amerikas
centralbank). Börsen reagerade något negativt på nyheten då detta indikerar på stramare
penningpolitik för att trycka tillbaka inKationen som verkar satt klorna i ekonomin. Allt annat
lika leder minskat penningutbud till högre ränta. Vilket i sin tur sätter högre press på
belånade hushåll och minskar framtida vinster för bolagen. Mindre inKöde av pengar till
marknaden är inte något som nödvändigtvis uppskattas av börsen heller för den delen..

Med risk att återupprepa varje nyhetstablå är osäkerheten stor över upptäckten av nya covidmutationen Omikron. Självklart sätter det stora orosmoln på börshimlen som annars varit blå
under året. Något vi däremot observerade under tidigare corona-vågor är att folk håller sig
hemma, vilket leder till högre konsumtion av produkter och stora stimulanser av centralbanker.
Vad mutationen får för effekt resten av året återstår att se…

För den intresserade:
Hur påverkar centralbankens balansräkning ekonomin?
Nedan kan ni se en graf (källa: seekingalpha.com) där det aggregerade värdet av 3 stora
centralbanker korrelerar med USA:s näst största index S&P 500. Bilden talar starkt för att
penningpolitik har stor påverkan på världens börser.
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