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Starka flöden in i aktiemarknaden!
Global Invest informerar

G

Bäste kund,

L

Världens aktiemarknader fortsätter att stiga på bred front. Framförallt USA,
Europa och de nordiska marknaderna har öppnat starkt med uppgångar runt
10% sedan årsskiftet. Även om bolagens rapporter har levt upp till förväntningarna så är det nog framförallt riskaptiten som har ökat. Kombinationen
av de låga marknadsräntorna samt förbättrad makrostatistik skapar ett mer
positivt investeringsklimat. De starka flödena av kapital in i aktiemarknaden bedömer vi kommer att fortsätta under året.
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Börsutvecklingen i utvecklingsländer har under föregående år och i början på
detta år varit svagare än i mogna aktiemarknader, men de sista veckorna har
något hänt. Kanske är det dags för revansch för de sk BRIC-länderna och
andra utvecklingsländer? Kina har på senare tid bjudit på positiv statistik
med bättre handelsbalans och inflationssiffror än förväntat. Stigande
råvarupriser på grund av ökande tillväxt i världen kommer påverka
BRIC-länderna mycket positivt.

lobal Invest hälsade den 1 mars
Liselotte Johansson välkommen som ny
Finans- & Personalchef med placering
på huvudkontoret i Linköping.
annebos nya Företagsobligationsfond - Corporate Bond är ett bra alternativ till tryggt banksparande. Fonden
använder nya typer av instrument vilket gör att durationen (medellöptiden)
på underliggande obligationer blir
mycket kort.
ron och osäkerheten i marknaden
har fallit radikalt under den sista tiden.
Fortsatt starka flöden in i aktiemarknaderna?

B

ostadsmarknaden i USA har börjat
återhämta sig, priserna stiger på bostäder och nybyggnationen ökar. Det
är en viktig signal från USA. Vi har nu
ett antal erbjudanden mot den amerikanska bostadsmarknaden.
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Norrköping

Lycka till med Ert sparande!
Per Andersson
vVd Global Invest

Det osäkra politiska klimatet i Europa fortsätter efter Italiens parlamentsval
som genast fick till följd att flera kreditvärderingsinstitut sänkte Italiens
kreditbetyg. Det oklara italienska valet, som sannolikt leder till nyval,
innebär att Eurozonens tredje största ekonomi står utan en beslutmässig
regering. Reaktionerna på marknaden av Italiens parlamentariska
svårigheter har dock varit relativt små och lett till marginella
uppgångar på de italienska räntorna.

ångräntorna har tenderat till att
vända upp sista månaderna. SÄLJ
långa obligationsfonder.

l

Den låga inflationen, de låga marknadsräntorna och marknadens
möjligheter, skapar goda förutsättningar för att investera kapitalet
till låg risk då avkastningskravet kan vara relativt lågt.

USA fortsätter även de att leverera överraskande bra statistik. Senast med
arbetsmarknadssiffrorna som visade fortsatt fallande arbetslöshet och rejäla
ökningar på antalet nya jobb. Paradoxalt nog kan den starka statistiken från
USA påverka marknaden negativt då risken finns att centralbanken FED
avslutar likviditetsinjektionerna tidigare än väntat. Dock är det en bit kvar
till de målnivåer som FED vill uppnå, vilket talar för att de inte kommer
att upphöra den närmsta tiden.

utocalls med utbetalande kuponger
duggar tätt för Global Invests kunder.
Kanske passar någon fond bra in för
utfallande belopp ?

Linköping

På Global Invest står vi fast vid vår optimistiska syn på marknaden
under 2013. Framförallt med inriktning mot Norden, Tyskland,
USA samt BRIC-länderna. Dock innebär inte vår positiva syn
att vi ökar vårt risktagande. För som Ni vet kan Ni via Global
Invest investera helt eller delvis med kapitalskydd. Vi arbetar
kontinuerligt med att lämna rekommendationer på omstrukturering
av kundernas portföljer där det i många fall i syftar till att sänka
våra kunders totala risk, utan att för den skull göra avkall
på god avkastning.
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