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Cypern
Global Invest informerar

Global Invests alla rådgivare jobbar

Bäste kund,
Det har skakat till på marknaden. Återigen har en mikroekonomi påverkat
världsmarknaden. Dock var det denna gång lösningen som chockade
marknaden, inte att Cypern behövde nödlån.

nu febrilt med att träffa Er kunder.
Det finns idag i de allra flesta kunders
portföljer en hel del att se över.

L

annebos nya Företagsobligationsfond - Corporate Bond är ett bra
alternativ till tryggt banksparande.
Fonden använder nya typer av
instrument vilket gör att durationen
(medel-löptiden) på underliggande
obligationer blir mycket kort.

Nåväl, mars månad inleddes med stark makrostatistik från framförallt USA
men även Europa. Främst var det de starka arbetslöshetssiffrorna som var
bättre än förväntat. Detta bidrog till globalt starka börsutvecklingar,
samt stark kreditmarknad. Överlag positiva tongångar.

kom under mars månad tillbaka,
mycket beroende på lilla Cypern.
I skrivande stund har marknaden
återigen lugnat ner sig.

B

ankerna, de stora oligopolbankerna,
tjänar ofantligt mycket pengar i dessa
tider. I princip ingen ränta på inlåning
och höjda priser på utlåningsräntor.
Köp investeringar mot de Nordiska
Oligopolbankerna via Global Invest.
duggar tätt för Global Invests kunder.
Kanske passar någon fond bra in för
utfallande belopp?

För Sveriges del så visar den senaste BNP statistiken att vi är på rätt väg.
Inköpscheferna är mer positiva vilket bådar gott. Dock är den starka
svenska valutakursen ett potentiellt problem för den viktiga exportindustrin. Sammantaget ser vi en ökad riskaptit på den
nordiska aktiemarknaden.

L

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

Norrköping

Per Andersson
vVd Global Invest

Den amerikanska marknaden påverkades marginellt av oron i Europa och
har nyligen stängt på nya All Time High nivåer. USA ser ut att bli
dragloket i världsekonomin.

Autocalls med utbetalande kuponger

l

På Global Invest är vi fortsatt övervägande positivt inställda till
aktiemarknaden under 2013.
Lycka till med Ert sparande!

I mitten av mars kom dock osäkerheten tillbaka, även denna gång med
Cypern i fokus, ett lilleputtland som knappt är mätbart i BNP, behövde
nödlån. Detta var inte oväntat då marknaden känt till att Cypern
kommer att behöva finansiellt stöd, MEN förslaget som lades fram
var helt oprövat och tog marknaden på sängen. Konfiskera bankmedel
för vanligt folk: - Katastrof! Självklart skapade detta kaos. Vetskapen
om detta gjorde naturligtvis många osäkra på hur tryggt det var att ha
pengarna på bankkontot och börserna föll världen över de närmaste
dagarna, tills en definitiv lösning lades fram.
När de cypriotiska bankerna sedermera öppnade igen och en bankkollaps
hade avvärjts så lugnade marknaden ner sig. Återigen fick vi uppleva hur
massmedia kan påverka världens ekonomier genom relativt små,
men spekulativa händelser.

Oron och osäkerheten i marknaden

Linköping

Den låga inflationen, de låga marknadsräntorna, stärkt konjunktur
och marknadens möjligheter, skapar goda förutsättningar för att
investera Ert kapital till relativt låg risk. Framförallt när avkastningskravet är relativt lågt, med hänsyn till de låga marknadsräntorna.
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