Rusland erklærer Verden krig og de
finansielle markeder frygter langvarig
konflikt og sælger risiko fra.
Siden Rusland er gået ind i Ukraine, er de
finansielle markeder gået i dybt rødt, fordi
man ikke ved hvad der vil ske.
Guld, gas og olie stiger. Men skal man skynde
sig at sælge sine aktier og obligationer??
Den første - og oftest den største skade er
sket. Man kan nu ærgre sig over, at ens
opsparing kan tikke nedad i højt tempo. Skal
man sælge eller beholde? Et spørgsmål som
ikke kan besvares, uden at man erkender at
det kun kan blive et gæt. Hvis vi vidste hvad
Putin tænker, havde det været meget
nemmere.
Der er rigtig mange elementer i denne
verdenskrise – hvor lang tid vil den vare, hvor
stor bliver skaden, hvem bliver ramt og hvor
udkæmpes kampene.
Det vi ved – på nuværende tidspunkt er, at
NATO ikke vil udkæmpe kampe på ukrainisk
jord, og dermed en trussel mindre for en
større krig, selv om Putin spiller højt spil ved
at true med at inddrage atombomber.
Vi ved der kommer en mængde sanktioner,
som vil gøre ondt på Rusland, men også på
resten af verden, hvor vi nu kan se større
stigninger på energipriserne.
Alt i alt er der chancer for, at verden vil gøre
en del for at undgå yderligere konfrontation,
og at Putin må opgive sit forehavende - at der
vil ske en indkapsling af området med uro, og
dermed ingen kæmpeskade for verdensøkonomien.

Is i maven – markedet kan komme stærkt
igen.
Risikoen for at man ikke får købt sine aktiver
tilbage igen, inden de er steget over det
niveau, hvor man solgte, er absolut til stede.
Vi må forvente en tid med ustabilitet og nye
scenarier – gode som dårlige, men i sidste
ende må vi tro på, at Verden går videre og på
sigt igen udvise stabilitet.
I det øjeblik man kommer afgørende videre
med fredsforhandlinger, vil vi se aktier og
obligationer gå tilbage til mere normale
tilstande.
Bevar roen hvis du ikke skal bruge din
opsparing inden for de næste par år.
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