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NYTT ÅR, NYA MÖJLIGHETER 

Bränder i Australien, konflikter i Mellanöstern och riksrättsåtal mot Donald 

Trump. Det nya året har haft en händelserik inledning, detta till trots går 

börsen fortsatt starkt. LCM återvänder från tentaperioden med nya 

spaningar på flera intressanta case, bl.a. Hamlet Pharma, ett biotechbolag 

inom cancerforskning. Saknar du nyårslöfte och har ännu inte börjat 

månadsspara? Ta tillfället i akt och öppna upp ett ISK-sparkonto. Som 

Einstein sa: ”ränta-på-ränta är världens åttonde underverk”. Tid är den 

viktigaste aspekten för att nå dina ekonomiska mål. Ta vara på den. 

HAMLET PHARMA;  

Hamlet Pharma är ett svenskt företag som verkar inom medicinteknik, mer 

specifikt cancerforskning. Företaget har på senare tid visat upp goda resultat 

vid behandling av vissa typer av cancertumörer med deras produkt Alpha1H. 

Produkten baseras på naturliga och ofarliga molekyler som återfinns i 

bröstmjölk och går just nu igenom en s.k. doseskaleringsstudie för 

urinblåsecancer där målet är att fastställa hur Alpha1H påverkar kroppen i 

stora doser. Förutsatt att denna studie visar samma fina resultat som tidigare 

studier gjort finns goda möjligheter att läkemedlet kommer att nå 

marknaden inom kort. Företaget avser även att inom kort påbörja fas II 

studier av läkemedlets effekt på hjärntumörer, skulle dessa visa positiva 

resultat finns en stor marknad för produkten. 

Bakom företaget står Catharina Svanborg som är professor i klinisk 

immunologi vid Lunds universitet. Catharina själv äger 53% av bolaget och 

har stor erfarenhet inom ämnet, hon har bland annat publicerat cirka 500 

artiklar i ämnet och erhållit båda nationella och internationella priser. 

Hamlet Pharma har idag en kassa med likvida medel som räcker till att 

finansiera verksamheten hela 2020. 

Aktien Hamlet Pharma AB finns noterad på Spotlight Stock Market och har 

på ett år stigit 233%. Idag handlas aktien till ett pris på 36kr/aktie. 

 

 

MÅNADENS ORD, 
VOLATILITET 

Volatilitet som också går under 

namnet “volla”, är ett riskmått 

uttryckt i procent som anger hur 

stora rörelserna varit i en aktie. 

Detta mått baseras på aktiens 

utveckling under de senaste 30 

dagarna och mäter skillnaden 

mellan aktiens högsta respektive 

lägsta kurs under perioden, i 

förhållande till medelvärdet. Hög 

“volla” betyder att aktiekursen 

tenderar att svänga mycket, 

medan låg “volla” tyder på 

motsatsen. Detta mått säger mer 

om bolagets aktie, än om dess 

verksamhet.  

MÅNADENS SPARTIPS 

Nu när det börjar bli dags att fixa 

sommarjobb samt ansöka om 

CSN är det viktigt att hålla koll 

på ens ifyllda inkomst och 

fribelopp, samt vara medveten 

om att både vinst från 

fondkonton och 

lägenhetsförsäljningar räknas 

som inkomst. Detta för att 

undvika tilläggsavgifterna och de 

administrativa avgifter som 

uppstår om man blir 

återbetalningsskyldig. 

 

– Anton Hurmavaara 

 

   

 

 

 



 

 

OMVÄRLDSKOMMENTAR 

Konflikten mellan USA och Iran 

Den 3: e januari utförde amerikansk militär en drönarattack nära Baghdad, 

Irak. Bland de åtta dödade fanns toppgeneralen Qassem Soleimani. Efter 

dådet har flera attacker utförts av Iran riktade mot amerikanska tillhåll i 

området. Bland annat skadades 11 soldater vid en attack på en flygbas. Det 

spända läget resulterade i att Irans militär misstagit ett civilt 

passagerarflygplan för en kryssningsrobot och skjutit ner flygplanet strax 

efter det lyft från Tehrans internationella flygplats. I kraschen omkom 

samtliga 176 ombord varav 17 var hemhörande i Sverige.  

Marknaden reagerade initialt i oron att en storskalig konflikt ska urarta sig. 

Bland annat steg oljepriset kraftigt men sjönk igen efter ny statistik från 

USA:s energidepartement som säger att amerikanska råoljelager är större än 

tidigare trott. Även Stockholmsbörsen reagerade initialt negativt men har 

återhämtat sig och handlas just nu på rekordnivåer.    

Övriga nyheter 

Storbritanniens parlament tog beslutet att lämna EU den 31 januari. 

Övergångsperioden gäller fram till den 31 december 2020 och under denna 

period ska landet förhandla fram avtal gällande bland annat säkerhet, 

handel och andra utbyten. En hård utgång (utan avtal) påverkar inte bara 

Storbritannien. Exempelvis kan många svenska jobb och företag påverkas 

negativt av ett sådant scenario.  

Krisande Boeings aktie föll när Bank of Americas analytiker räknade med att 

problem relaterade till flygplansmodellen 737 Max skulle kosta företaget 

cirka 20 miljarder dollar. Modellen fick flygförbud under början av 2019 

efter två tätt följande flygplansolyckor.       

GÜNTER MÅRDER GÄSTAR OSS DEN 18E FEBRUARI 

Investerarprofilen och Aktiespararnas f.d. VD; Günter Mårder kommer till 

LTU den 18e februari kl. 18-20. Temat är ”Så blir du miljonär före examen”. 

I samband med detta kommer vi även kicka igång en aktietävling på skolan. 

Detta vill ni inte missa! Mer info kommer inom kort.  

Nästa nyhetsbrev släpps i februari! 

Missade du förra nyhetsbrevet? Under fliken LCM på i-sektionens hemsida 

så kan du läsa tidigare utgåvor.  

 

Ansvarig utgivare:  

Christoffer Segerdahl, vice ordförande/ eventansvarig LCM 
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