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Global Invest informerar!

Bäste kund,

Vi på Global Invest vill
välkomna våra nya kollegor,
Mattias Fransson (Malmö),
Magnus Forslund (Västerås) och
Catrin Bergling (Linköping).
Alla tre kommer att arbeta som
rådgivare hos oss. Vi kommer
även att förstärka vårt kontor i
Växjö med ytterligare en
rådgivare, inom kort.

Så var det då plötsligt april, lite varmare och mycket ljusare.
På världens finansmarknader har årets första kvartal över lag varit ett
ljust kvartal. Många marknader har gett en positiv avkastning.
Precis som under 2016 så pratas det för närvarande mycket om politisk
oro och den oron består i första hand av kommande val i Frankrike,
Tyskland och det utlysta nyvalet i Storbritannien.

Vårt Västeråskontor har
totalrenoverats! Kom gärna
förbi och ta en kopp kaffe och
se förvandlingen!

Den svenska börsen (OMXS 30) har hittills under 2017 stigit med ca 3,7 %.
Vid sitt senaste penningpolitiska möte i mitten av februari beslutade
svenska Riksbanken att behålla reporäntan (Riksbankens styrränta)
på -0,50 procent.

Sedan januari har vi ny vd,
Martin Bruck. Han var tidigare
försäljnings– och produktchef hos
oss, men har nu axlat rollen som
vd.

Den amerikanska centralbanken (FED) har vid två möten i rad höjt den
amerikanska styrräntan som nu ligger i ett intervall på mellan 0,75-1 %.
FED har också indikerat att det kan komma ytterligare höjningar under
2017, givet att inflationen stabiliserar sig på eller över 2 %.
Räntehöjningarna från FED har också fått de längre räntorna att stiga.
FED tror att den amerikanska arbetsmarknaden kan komma att utvecklas fortsatt positivt. Den amerikanska börsen (S&P 500) har
hittills i år stigit med ca 4 %.

Har du vänner eller bekanta
som du tror vill träffa en rådgivare
och gå igenom sina placeringar?
Be dem kontakta oss på Global
Invest så bokar vi gärna in ett
möte.
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När det gäller tillväxtmarknaderna så har utvecklingen än så
länge under 2017 varierat mycket, med en ganska kraftig
nedgång på börsen i Ryssland (ca 10%) medan börsen i Brasilien
har stigit med hela ca 8 %. Kina (HSCEI) och Indien (S&P Nifty)
har båda ökat med mer än 8 % i år.
När det gäller råvaror så har priset på olja (Brent-olja) i år fallit
med ca 3 %. Andra för världsekonomin viktiga råvaror som
koppar och zink har under 2017 stigit med drygt 2 % och
guldpriset har stigit med ca 12 %.

Generellt så ser tillväxten, globalt sett, ut att bli något högre 2017 än
2016. Ser man till arbetslöshet så har den inte varit lägre i Euroområdet
sedan 2010/2011 och i USA har den inte varit lägre sedan före
finanskrisen.

Även i Europa har årets första kvartal präglats av stigande börser. I stort
sett samtliga av de större börserna i Europa (London, Frankfurt och Paris)
har stigit med mellan 2,5 % och 5 %. Östeuropa har dragit iväg ännu
kraftigare (Ryssland undantaget), främst baserat på ökad riskaptit bland
investerare. Förväntningarna på tillväxten i Europa är fortsatt relativt lågt
ställda, därför kan det finnas möjligheter för positiva överraskningar här.
l

Karlstad

l

Malmö

l

Norrköping

l

Oskarshamn

l

Stockholm

l

Vad kommer att vara viktigt att följa framöver?
- Inflationen och inflationsförväntningarna kommer att styra
Centralbankernas agerande rörande styrräntor.
- Valet i Frankrike.
- På den svenska börsen kommer bolagens vinstutveckling att
vara i fokus. Värderingen är för närvarande ganska hög och
bolagen måste framöver visa tillväxt i vinster, för att i första hand
motivera dagens värderingar samt i andra hand eventuellt
kunna bidra till högre värderingar framöver.
Det finns med andra ord, som alltid, mängder av faktorer att
vara ”orolig” för. Samtidigt bör man inte glömma bort att det
är just oro eller risk som ger möjligheter till avkastning.
Med vänlig hälsning
Global Invest Finansförmedling Sverige AB
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DISCLAIMER: Informationen i detta marknadsbrev baseras på Global Invests egna bedömningar vid tidpunkten för offentliggörandet samt på andra källor som Global Invest har bedömt som tillförlitliga. Bedömningar utgår från faktorer och
uppgifter som kan visa sig vara oriktiga, de bedömningar som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Global Invest distribuerar information om förändringen. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar
är en prognos och utgör inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Global Invest påminner om att alla investeringar på aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande, värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka
som minska och hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat. Informationen i detta utskick innehåller inte något erbjudande om köp eller
försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådan transaktion eller något råd. För individuell rådgivning är du välkommen att kontakta din rådgivare på Global Invest.
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