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Bäste kund,  
  

Jul och nyår närmar sig och från Placerums sida vill vi passa 
på att tacka dig för det gångna året. Vi har under 2018  
förstärkt vår rådgivningsverksamhet ytterligare för att kunna 
fortsätta erbjuda våra kunder en hög servicenivå i takt med att 
bolaget växer. I januari öppnade vi ett kontor i Ö-vik och  
sedan oktober har vi också representation i Lycksele för att 
stärka den lokala närvaron på dessa orter. Den personliga 
servicen är, tillsammans med vår lokala förvaltning, kärnan i 
det vi kallar Norrländsk private banking. 
 

Ett som vanligt händelserikt år på Placerum kröntes med att 
bolagets VD, Anders Ledin, utsågs till Årets VD i Umeå-

regionen. Kul och välförtjänt tycker vi. 
  

För placerare ser 2018 ut att bli ytterligare ett magert år.  
Räntorna i Sverige är alltjämt negativa, vilket gör att lågrisk-
alternativ i bästa fall genererar nollavkastning. Samtidigt har 
det varit en stökig höst på aktiemarknaderna då det blir allt 
tydligare att vi står inför en konjunkturnedgång de kommande 
åren. Det här är i sig varken dramatiskt eller oväntat, men  
innebär att vinstprognoser och aktiekurser behöver korrigeras 
utifrån de nya förutsättningarna. Räkna därför med att de 
större rörelser vi sett på börserna under hösten håller i sig 
under 2019. 
 

Ni som läser våra portföljrapporter vet att vi förväntar oss låga 
räntor en lång tid framöver. Det baserar vi på att Riksbanken 
trots flera års högkonjunktur avstått från att höja räntan. De 
höjningar som nu aviserats kommer för sent och troligtvis  
hinner man bara höja någon enstaka gång innan konjunktu-
ren blir för svag och man tvingas dra i bromsen. Fortsatt lågt 
ränteläge gynnar aktier och gör samtidigt lågriskalternativ  
ointressanta för långsiktiga sparare. Räkna därför med att vi 
kommer att öka andelen aktier i portföljerna igen när tillfälle 
ges. 
 

Vi på Placerum önskar dig en riktigt  
  

God Jul & Gott Nytt År! 
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