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Hack i kurvan!
Global Invest informerar

Global Invest passar på att önska

Bäste kund,

alla kunder en skön sommar! Vi är bemannade hela sommaren på vårt
huvudkontor.

L

annebos företagsobligationsfond,
Corporate Bonds, fortsätter att leverera
god avkastning till låg risk. Fria
insättningar och uttag, prata med Er
rådgivare om fonden!

O

säkerheten på marknaden har ökat
de senaste veckorna främst beroende på
osäkra statistiksiffror från Kina samt
sannolikt även pga vinsthemtagningar
innan sommaren.

Bankernas gamla Allemansfonder
förvaltar ohyggliga belopp fortfarande.
Varför? Kunderna betalar skyhöga
kostnader för indexförvaltning.

A

merikanska aktiemarknaden visar
fortsatt styrka. Imponerande med
tanke på det statsfinansiella läget.
Men landet reser sig på nio?

L

l

Norrköping

Investerare vågar helt enkelt inte investera fullt ut i BRIC-länderna i
dagsläget. Först när det finns tydliga signaler och bedömningar om
att den globala konjunkturen är positiv kommer kapitalet att nå tillväxtmarknader.
Baserat på sk P/E talsvärdering där vi ställer priset på aktier i relation
till resultaten i bolagen är BRIC-länderna lågt värderade i relation till
mogna aktiemarknader som till synes har rimlig värdering
förnärvarande.

Makromässigt ser vi fortfarande motstridiga signaler från Kina. Stark kredittillväxt med ökningstal på över 50%, och bankerna kan för närvarande
låna ut relativt fritt inom de flesta sektorerna. BNP tillväxten ligger kvar
på drygt 7% vilket kan anses vara hyggligt bra för att vara Kina, men
marknaden kräver mer.

Lycka till med Ert sparande!

På Global Invest forsätter vi att vara försiktigt optimistiska till aktiemarknaden. Därmed inte sagt att Ni som kunder behöver öka Er risk.
För som Ni vet kan vi investera mot aktiemarknader med helt
eller delvis kapitalskyddade lösningar.

Per Andersson
vVd Global Invest

Gällande Ryssland och Brasilien är det mycket dystert. I alla fall om vi
kikar på hur aktiemarknaden utvecklats sig under 2013 och för all del även
2012. Sjunkande råvarupriser på världsmarknaden, lågt pris på olja och gas,
minskad global efterfrågan på råvaror har påverkat de indextunga
bolagen mycket negativt. När vänder det?

åg ränta på kontot? Tänk på att det
finns många alternativ till storbankerna
som verkar på en oligopolmarknad.
Nyttja mindre nischbanker med statlig
insättningsgaranti. Det lönar sig.

Linköping

Sedan i slutet av maj tills idag har världens aktiemarknader i de allra flesta
fall sjunkit, i vissa fall relativt kraftigt. Anmärkningsvärt är att den amerikanska aktiemarknaden under denna period klarat sig mycket bra med i
princip oförändrade kurser. Det har främst varit två utlösande faktorer
som skakat om aktiemarknaderna denna gång. Först och främst har vi den
Japanska ekonomin där marknaden oroar sig för om inflationen verkligen
kommer att stiga, samtidigt som långräntorna behöver hållas fortsatt låga.
Framförallt för att kostnaden för den gigantiska statsskulden inte skall
skena i väg. Tokyobörsen rasade 7% på en enskild handelsdag och oron
är stor. Ett annat störande moment har varit den amerikanske centralbankschefens indikationer om ett första steg mot en minskning av de stora
obligationsköpen. Dock är de andra Fed-medlemmarna fortfarande
långt ifrån eniga om när och hur detta ska ske.

På Global Invest anser vi dock att marknaden totalt sett blivit mindre
pessimistisk, men ännu inte helt optimistisk. Vilket i sig är en
bidragande orsak till att investerare vågat kliva in i mogna aktiemarknader såsom USA och Europa.
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