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Stabil marknad över sommaren!
Global Invest informerar

Global Invest hälsar Rabi Yousef

Bäste kund,
Hoppas att Ni alla har haft en skön sommar! Uppskattar Ni sol och värme
finns all anledning att vara nöjd. Likaså med den kraftiga börsuppgången i
juli på framförallt amerikansk, nordisk samt europeisk aktiemarknad. En
uppgång som överraskat oss på Global Invest med tanke på att juni var en
orolig månad där stort fokus låg på den amerikanska centralbanken FEDs
uttalanden om minskade kvalitativa lättnader i form av obligationsköp

välkommen till vårt Norrköpingskontor
som rådgivare. Rabi kommer närmast
från Stellum Kapital samt Nordea.

L

annebos företagsobligationsfond,
Corporate Bond, fortsätter att
leverera god avkastning till låg risk.
Fria insättningar och uttag i fonden.
Prata med Er rådgivare om fonden.

Oron dämpades relativt fort i marknaden, framförallt genom starka halvårsrapporter i USA och Europa, kombinerat med fallande arbetslöshetssiffror.
De svenska bolagsrapporterna för det första halvåret gav blandade signaler.
Verkstadssektorn vädrar morgonluft med ökad efterfrågan i Europa som
fortfarande är vår viktigaste och största exportmarknad. Även bankerna har
levererat rapporter över förväntan. Europas draglok och största ekonomi
Tyskland fortsätter att utvecklas i rätt riktning, med en större ökning av
BNP än förväntat under första halvåret. Efter närmare två år av recession
visar nu Euroländerna tillväxt igen. Stålbadet i Sydeuropa hämmar naturligtvis den inhemska efterfrågan, men har stärkt de sydeuropeiska
ländernas konkurrenskraft.

O

säkerheten på marknaden är
väsentligt lägre än före sommaren.
Framförallt Europa och USA visar
styrka medan tillväxtmarknaderna
har det tuffare.

B

ankernas resultat är fortsatt mycket
starka. Vi fortsätter med skräddasydda
investeringar inom banksektorn.

A

Den positiva utvecklingen under sommaren har kommit på mogna
aktiemarknader. Det är fortsatt dyster utveckling för BRIC-länderna,
samt övriga tillväxtmarknader i stort under 2013. Den Brasilianska aktiemarknaden har överraskat negativt med en nedgång på över 15%, tätt följd
av Indien och Ryssland på dryga 10% i negativ utveckling. Inflationsoron
i Kina, låga råvarupriser genom svag efterfrågan och tillväxt i världen har
påverkat BRIC-länderna negativt. Makrobilden är i princip oförändrad
jämfört med tidigare. I Kina kom BNP-tillväxten in på 7,5% vilket är
enligt plan och Kina kommer fortsätta att stimulera ekonomin genom
utökad utlåning av bankerna.

tlant Fonder har vi följt under ett
antal år. Vi har nu tagit in Atlants
fonder i vårt sortiment. Historiskt bra
avkastning till låg risk. Prata med Er
rådgivare om Atlant Fonders utbud.

L

åga marknadsräntor lockar kapital
till aktiemarknaden med i många fall
högre direktavkastning på utdelningar
från aktiebolagen. Dock har marknadsräntorna börjat röra sig uppåt
vilket i sig kan påverka aktiemarknaden
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Vi tror dock att den negativa utvecklingen i BRIC-länderna kan
vända under hösten. Tillväxten är trots allt fortsatt hög, men det
kommer att dröja innan det stora kapitalet kommer att röra sig mot
tillväxtmarknaderna. En anledning är den låga alternativavkastningen
i de mogna länderna som med lätthet slås av direktavkastningen på
huvuddelen av aktiebolagens utdelningar.
På Global Invest forsätter vi med fokus mot mogen aktiemarknad i
Norden, Europa och USA men tror att värderingen av bolagen
sannolikt är på rätt nivåer. Det krävs således resultatförbättringar
framöver för att motivera fortsatt börsuppgång. Vi tror att de utslagna
PIIGS-länderna i Sydeuropa kommer att överraska positivt!
Slutligen är vår bedömning att få centralbanker, om någon, kommer
att höja styrräntor under hösten, men noterar samtidigt att räntekurvorna börjar stiga och att en 10 årig statsobligation på Sverige
idag handlas på högsta nivåer sedan 2011, dock på låga 2,40%.
Lycka till med Ert sparande!
Per Andersson
vVd Global Invest
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