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NY LÄSPERIOD
MÅNADENS SPARTIPS
Sugen på ett litet startkapital till
när studierna tar slut? Om du
istället för att äta lunch på
restaurang varje skoldag skulle
laga egen mat och ta med dig så
kommer du att efter 5 års studier
ha sparat runt 60 000kr. Om du
dessutom skulle placera detta på
börsen med en snittavkastning
på 8% (historiskt genomsnitt) så
får du ytterligare 15 000kr till i
fickan. Du får en buffert mot om
något oväntat skulle hända samt
matlagningskunskaper på köpet.
Bra va?

MÅNADENS ORD, P/E
Ett företags P/E-tal visar
relationen mellan aktiekursen
och vinsten uppdelat på antal
aktier och är bland de
populäraste verktygen som
används för att se ifall en aktie är
köpvärd eller inte. Detta tal visar
hur många år det statistiskt sett
borde ta att återfå hela sin
investering och därmed är ett
lägre P/E-tal generellt att
föredra.
-Elias Back

Vi inleder den nya läsperioden med rapportsäsong och börsen på all time
high. Tecken på en hägrande lågkonjunktur har ännu inte satt spår på
aktiekurserna och flera cykliska bolag i OMXS30 rapporterar oväntat
positiva kvartalsrapporter. I LCM kommer vi tillbaks från tentaperioden med
några spaningar på flera intressanta bolag, däribland Volvo och Atlas Copco.
Ett nytt inslag i nyhetsbrevet är månadens spartips där våra medlemmar
delar med sig av ekonomiska knep på börsen och i vardagen för att förbättra
studentekonomin. Under månadens ord förklarar vi begrepp som kan vara
användbart när man handlar med aktier. Trevlig läsning!
-Christoffer Segerdahl

RAPPORTFLODEN; STARKT FÖR INDUSTRI
Den 18 oktober släppte Volvo sin delårsrapport för det tredje kvartalet.
Lastbilskoncernen hade gjort en vinst som överträffade analytikernas
förväntan och aktien steg på nyheten. Ett orosmoln är dock orderingången
som minskade med hela 45 procent jämfört med fjol, ett tecken på den
svagare konjunkturen som hotar hela bilindustrin.
Verkstadsbolaget Atlas Copco tog analytikerna med storm när de släppte sin
kvartalsrapport den 21 oktober. Bolaget redovisade en oförändrad vinst men
en starkt ökad efterfrågan, främst inom affärsområdet vacuum. Investeringar
i halvledarindustrin visade resultat och marginalerna var starkare än väntat.
Aktien steg med 10 procent direkt på rapporten.
Det svenska cellulosabolaget SCA handlades upp på kvartalsrapporten. En
uppvärdering av skogsinnehavet och en stark massaproduktion ledde till
höjda riktkurser från flera bevakare. Bolaget säger att produktionen kommer
att fortsätta öka under det fjärde kvartalet.
Investmentbolaget Investor redovisade sin delårsrapport för det tredje
kvartalet den 18 oktober. Investor investerade total 1,3 miljarder kronor i
automationsbolaget ABB. Investeringen i ABB visade sig vara ett bra val,
aktien steg under det tredje kvartalet med 8 %.
-Viktor Haga

OMVÄRLDSKOMMENTAR
Tullarna mellan Kina och USA tas stegvis bort när förhandlingarna
fortsätter. Länderna skall ta bort lika stor del vardera för att inledningen till
avtalet skall vara möjlig. De två länderna rykas vara nära en uppgörelse men
signeringen av avtalet har flyttats fram till december. Händelsen tolkas olika
och flera ledande index på den asiatiska marknaden både stiger och sjunker.
New York-börserna, S&P 500, Nasdaq och Dow Jones stiger alla. (2019-1108)
Årets BNP för Sverige måste räknas om, det har nämligen visat sig att
Statistiska Centralbyrån baserat måttet på felaktiga data. Det är
underleverantören Evry, som gjort intervjuer i syfte att kartlägga
arbetslösheten i landet, som har tillhandahållit missvisande data till SCB.
Myndigheten har nu beslutat att göra mer av arbetet med undersökningen
själva för att minska risken för detta.
Istället för att lämna EU den 31 oktober så flyttar Storbritannien fram
utträdesdatumet och den nya planen är att Brexit blir av den 31 januari. Ett
nyval den 12 december har röstats igenom och kan få avgöra
Brexitprocessen. Osäkerheten i handelsrelationer mellan Storbritannien och
övriga länder kvarstår, det går ej att räkna med samma förutsägbarhet i
relationerna som i nuläget. Följden till detta är att investeringsaptiten i
Storbritannien fortsätter minska, jämfört med Sverige som haft en
uppåtgående trend sedan mitten av 2016. Pundet är för tillfället starkt
jämfört med världsaktiemarknaden, men har historiskt en volatil kurs och
kommer troligtvis ej stabilisera sig.
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-Oskar Johansson

FLERA AKTIEANALYSER PÅ GÅNG!
Nästa nummer släpps om en månad. Det kommer att innehålla aktieanalyser
från kapitalgruppen med flera intressanta bolag. Missa inte detta!

Nästa nyhetsbrev släpps den 12 december!
Missade du förra nyhetsbrevet? Under fliken LCM på i-sektionens hemsida
så kan du läsa tidigare utgåvor.
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