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ÄR BOTTEN NÅDD?
MÅNADENS ORD, BULL
OCH BEAR CERTIFIKAT
Dessa certifikat är
investeringsprodukter som är
noterade på en börs och som
följer värdet på en
underliggande tillgång, som
kan vara på en; index, aktie
eller råvara. Dessa certifikat
har en daglig hävstång – som
hålls konstant – med andra ord
utvecklas värdet på produkten
med hävstången multiplicerat
med den underliggande
tillgågens dagliga utveckling.
Tror du på uppgången köper du
bull, men tror du på nedgång
köper du bear – man kan alltså
tjäna även om börsen går ner!
Utöver det finns det en
hävstång som kan innebära
större vinst eller större förlust!

MÅNADENS SPARTIPS
Börskollen är en app där man
kan följa aktier och få notiser
varje gång det sker ett
insiderköp i aktien eller släpps
en viktig nyhet.
-Cecilia Sjöberg

Trots att Corona-pandemin fortsätter att skörda offer och att smittan har fått
en enorm spridning i USA så har börsen rusat de senaste veckorna. Från
botten den 23 mars har OMXSPI stigit med närmre 22%. Orsaken till
uppgången anses vara att många länder i framför allt Europa nu verkar ha sett
toppen av smittkurvan och att tillväxttakten på flera håll har börjat avta. Detta
i samband med enorma stimulanspaket från de flesta centralbanker har
bidragit till en ökad optimism på världsmarknaden. Optimismen bör dock
tolkas med en viss försiktighet. Än finns inget vaccin för viruset och enligt
WHO uppskattas endast 2-3 % av världens befolkning ha blivit smittade. Om
påståendena om att 55% ska bli smittade innan flockimmunitet uppnås så har
vi en lång väg kvar att gå. Det kommer att vara intressant att följa utvecklingen
framöver för de länder som börjar öppna upp samhället igen efter veckor av
karantän, inte minst för våra grannländer.
-Christoffer Segerdahl

BÖRSKAMPEN AVSLUTAD
Efter några intensiva och extremt volatila veckor på börsen så har årets
upplaga av börskampen avslutats. Bara en vecka in i tävlingen började
marknaden känna av viruset covid-19 effekter och sedan dess har mycket gått
nedför. Nyheter om permitteringar, arbetslöshet och krispaket har legat till
grund för stora svängningar på börsen. Utöver detta har oljepriset fullkomligt
raserat och är nu nere på över halva priset från tävlingens start. Trots de svåra
förutsättningarna gratulerar vi följande deltagare som ändå lyckades generera
positiv avkastning. Bra jobbat!
Förstapris (1500kr presentkort på ICA) Wilma Karlsson +33,2% avkastning
Andrapris (500kr presentkort på ICA): Olivia Svensson +28,7% avkastning
Tävlingens raket (24st VitaminWell): Olivia Svensson +188% avkastning
Vi i LCM tackar för denna gången och hoppas på återseende i nästa års upplaga
av tävlingen.

OMVÄRLDSKOMMENTAR
Coronaviruset
Världsekonomin är just nu inne i en kraftig inbromsning. Det råder en stor
osäkerhet kring hur länge COVID-19 kommer innebära att samhället hålls
nedstängt. Ekonomer och analytiker förutspår att ju längre krisen håller på, ju
längre kommer uppstarten av samhället ta. Om krisen blir långdragen kan det
även ha permanenta effekter på ekonomi och näringsliv. Detta försöker staten
dämpa genom stimulanser som hyressänkningar, korttidspermitteringar och
likviditetsstöd till främst företag. Historiskt höga varselsiffror uppnåddes under
mars månad, hela 36 800 personer fick lämna sin arbetsplats. Det är främst
besöksnäringen, men även tillverkningsindustrin som hittills drabbats hårdast.
Sett till börsen har det skett stora fall, i nuläget verkar den stabiliserat sig men
framtiden ser fortfarande osäker ut. Börsen reflekterar inte hela näringslivet och
det är inte primärt de noterade bolagen som tar mest stryk, småbolag som inte
finns i samma utsträckning på börsen får mer direkta konsekvenser från den
nuvarande situationen. Vi kommer få vänta ett tag till innan en bedömning av
konsekvenserna kan göras, siffror från mars tar även med den första halvan av
mars månad, innan viruset nått Sverige i någon större utsträckning.
Bostadspriserna börjar ticka nedåt, lägenheter har drabbats hårdast. Priserna föll
under andra halvan av mars och har fallit ytterligare cirka 2 procent under första
halvan av april. Färre väljer att köpa bostad för tillfället.

Källa: CNN

Oljemarknaden
Opec och deras samarbetsländer har slutit ett avtal som skalat ner
oljeproduktionen. Överutbudet på oljan kan vara en bidragande faktor till varför
marknaden inte reagerar på beslutet och därmed att oljepriserna skulle stiga igen.
Brentoljan ligger på 26–27 dollar per fat. WTI-oljan har under måndagen
drabbats av ett historiskt ras. Vid ett tillfälle under måndagen hade WTI-oljan
fallit med runt -200% och handlades därmed långt under noll dollar.
Senaste siffror säger att man får cirka 17,31 dollar per mottaget fat.

FÖRÄNDRINGAR I LCM

-Oskar Johansson

Terminen börjar gå mot sitt slut och LCM rekryterar nu ordförande, vice
ordförande samt kapitalansvarig för det kommande verksamhetsåret 20/21.
Dessa personer kommer att presenteras i nästa nyhetsbrev!

Nästa nyhetsbrev släpps i maj!
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

Kontakta oss
lcm.lulea@gmail.com
i-sektionen.se/lulea-captialmanagement/

