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2019, ETT REKORDÅR
MÅNADENS SPARTIPS
Vill du bli miljonär inom 15 år?
Sätt igång ett månadssparande
på 3000 kr som du varje
månad sätter in i en bra
indexfond. Skulle börsen följa
samma genomsnittliga
utveckling som den gjort sedan
år 1999 kommer du efter 15 år
att ha strax över 1 000 000 kr
på kontot.

MÅNADENS ORD,
SOLIDITET
Soliditet är ett populärt
finansiellt nyckeltal som anger
hur stor andel av tillgångarna
som är finansierade med eget
kapital. Tillgångar som inte är
finansierade med eget kapital
kan vara ex. lån. Soliditet
används bl.a. till att bedöma
företagets långsiktiga
betalningsförmåga. Ett företag
med hög soliditet har som
regel bättre motståndskraft
mot eventuella motgångar och
förluster då den finansiella
risken är lägre.
– Anton Hurmavaara

2019 går mot sitt slut och i LCM blickar vi tillbaka på ett innehållsrikt år med
en otrolig börsutveckling. I skrivande stund är OMXS30 upp 23,2 %
exklusive utdelningar vilket är det bästa börsåret på 10 år. Trots
konjunkturoro och handelskrig visar aktiemarknaden motståndskraft och
investerare fortsätter att lockas från låga räntor och alternativa placeringar.
Förhoppningsvis fortsätter den positiva trenden in i 2020 och visar att det
finns mycket kvar att ge. I årets sista nyhetsbrev kan ni bland annat läsa en
sammanfattning av en aktieanalys för Kindred Group, ett spelbolag med en
spännande framtid.
Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

-Christoffer Segerdahl

KINDRED GROUP; EXPANDERAR I USA
Kindred Group som grundades 1997 är idag ett av världens största spelbolag.
Unibet, Maria Casino och iGame är tre av elva bolag som tillhör Kindred;
som med andra ord har en portfölj av spelbolag som täcker de flesta segment
och målgrupper.
Ur ett historiskt perspektiv har Kindred varit en bra investering, då bolaget
har ökat sin omsättning mer än sina konkurrenter i Sverige. Kindred har
även en hög utdelning på 5,1 procent vilket är högre än dess konkurrenter i
spelbranschen.
Riskerna med Kindred är främst i politisk form av regleringar. I Sverige
sjönk kursen som en sten i och med rapporten för Q2. Detta berodde främst
på en politisk reglering som reducerade den svenska marknaden med 20
procent. Bland annat Holland förväntas också införa liknande regleringar,
vilket förmodligen kan komma att påverka marknaden.
En mer reglerad marknad kan dock ses som en möjlighet, då mindre aktörer
eventuellt lättare kan slås ut till Kindred Groups favör. Andra faktorer som
talar för Kindreds fördel är att flera sportevent kommer att äga rum nästa år
såsom fotbolls-EM och sommar-OS i Tokyo. Utöver det håller även Kindred
på att expandera till nya marknader, såsom USA nu då USA börjat legalisera
spel online.
-Cecilia Sjöberg

OMVÄRLDSKOMMENTAR
Ekonomi i Sverige
Siffror tyder på en fortsatt avmattning i den svenska ekonomin. Detta när
PMI-siffror sjönk för tjänste- och industrisektorn, 47,9 (49,4) respektive
45,4 (46,0) indexenheter. Trots detta signalerar Riksbanken att en höjning
av reporäntan till noll procent innan årsskiftet kommer ske. Reporänta
fungerar förenklat som en gas eller broms i samhällsekonomin och en
sänkning av reporäntan, alltså motsatt vad Riksbanken nu väntas göra, kan
stimulera ekonomin och motverka nedåtgående trender.
Ericssons mutskandal
Telekombolaget Ericsson har utretts av amerikanska justitiedepartementet
för korruptions- och mutanklagelser och har nu gått med på en förlikning.
Böterna uppgick till 1 miljard dollar motsvarande cirka 9,5 miljarder svenska
kronor. Företaget håller bland annat på med utveckling av 5G-nätverk,
potentiell efterträdare till det nu etablerade och välkända 4G-nätverket.
Specifikt anklagas företaget för korruptionskampanjer mellan år 2000 och
2016 i syfte att stärka inflytandet på telekommunikationsmarknaden i flera
länder. Aktiekursen har hittills inte visat tecken på någon kraftig nedgång,
det kan bero på att Ericsson tidigare avsatt 1,2 miljarder dollar för kostnader
kring mutskandalen som dock påverkade tredje kvartalets resultat.

Källa: Mango News

Tidernas största börsnotering
Oljebolaget Saudi Aramcos listning av 1,5 procent av bolaget, med en
teckningskurs på cirka 81 kronor, resulterar i tidernas största börsnotering,
där 25,6 miljarder dollar kommer tas in. Kursen ger Saudi Aramco ett
marknadsvärde på 1,7 biljoner dollar och därmed det högst värderade
bolaget i världen.

Källa: constructionweekonline.com

- Oskar Johansson

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR LCM!
Nästa nummer släpps i januari. Det kommer bl.a att innehålla en
sammanfattning av en aktieanalys om läkemedelsbolaget Hamlet Pharma.
Missa inte detta!

Nästa nyhetsbrev släpps vecka 4!
Missade du förra nyhetsbrevet? Under fliken LCM på i-sektionens hemsida
så kan du läsa tidigare utgåvor.
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