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Bäste kund,  
  
Det är ju ett minst sagt märkligt år vi snart lägger bakom oss. 
Ett år där det rått utegångsförbud i stora delar av Europa  
under våren och skärpta restriktioner på hemmaplan under 
hösten i ett försök att bromsa spridningen av covid-19. Det här 
gör att jul– och nyårshelgerna kommer att bli väldigt  
annorlunda i år. 
 
På aktiemarknaderna har det också varit ett omtumlande år. 
Efter att ha tappat 35% vid pandemiutbrottet i våras så har 
Stockholmsbörsen gjort en remarkabel comeback. I skrivande 
stund är börsen +12% på året. Det är en uppgång på 60% se-
dan slutet av mars, vilket motsvarar sex årsavkastningar. 
Detta trots att stora delar av världen fortfarande lyder under 
restriktioner. 
 
Coronakrisen har träffat många hårt på ett personligt plan. 
Från de som blivit svårt sjuka i covid-19, till de som blivit upp-
sagda från sitt arbete eller inte kan besöka släkt och vänner. 
 
För aktiemarknaderna är det här däremot bara en i raden av 
kriser som uppstår hela tiden. Ibland blir det stökigt på  
börserna för att bankerna beviljat alltför riskabla lån, ibland är 
det en IT-bubbla, en fastighetskrasch eller vapenskrammel i 
Mellanöstern. Och varje gång skakar börserna av sig detta. 
Ibland tar återhämtningen lite längre tid och ibland, som i detta 
fall, går det blixtsnabbt. 

 
Det är inte alltid lätt att sitta lugn i båten när det blåser. Men 
det är ett placeringsråd som hängt med länge av en  
anledning. Det visar inte minst årets börsutveckling.  
 
Som kund hos Placerum har du en portfölj som ständigt an-
passas efter rådande omständigheter. Där du kan välja att 
blunda när börsen stormar som mest med vetskapen att vi 
bevakar dina placeringar varje dag. Även när världen känns 
upp och ner. 
 
 
 

Från oss alla till er alla  
 

God Jul & Gott Nytt År! 

December 2020 

 
I år har vi valt att ge ett 
ekonomiskt bidrag till 
KFUM Aequalis, en mö-
tesplats för unga med 
neuropsykiatriska funkt-
ionsvariationer (NPF) som 
adhd, autism, asperger, 
tourettes m.m.  
 
Aequalis, är format av och 
för målgruppen, där fokus 
ligger på att besökarna 
ska få ett vidgat, positivt 
socialt nätverk, stärkt 
självkänsla och självför-
troende och en plats som 
ger dem utrymme att växa 
som individer. 


