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Ett lätt sätt att spara pengar på
är att jämföra olika varor och
tjänster i olika butiker på nätet
där det finns flera alternativ
för olika kategorier. Allt inom
teknik eller varor med för
övrigt kända namn (till
exempel telefoner och skor)
kan hittas på sidor som
Pricerunner och prisjakt. För
resor och boende finns
exemplevis
Travellink,
Skyscanner,
Momondo,
Hotels.com, Airbnb med flera.

PEG
PEG är en utökning på
nyckeltalet P/E som tar
hänsyn till vinsttillväxten och
är formulerat som P/E /
Vinsttillväxt och tas fram
genom
att
beräkna,
kommande års förväntade
vinst per aktie/föregående
årets
vinst
per
aktie
Tolkningen av PEG:
Lägre
aktie

än 1: Lågt värderad

Lika med 1: Rimligt värderad
aktie
Större än 1: Övervärderad
aktie
- Sixten Eriksson
- Sixten Eriksson

MVÄRLDSKOMMENTAR

Under det senaste verksamhetsåret så har vi hunnit införskaffa flera
nya intressanta bolag i vår portfölj. Nedan så kommer en
sammanfattning från ett par av de bolagen som köptes i slutet av förra
året.
Svensk Cellulosa AB är ett svenskt skogsbolag. Deras fem
affärsområden är skog, massa, trä, papper och förnybar energi. Idag
äger de 6 procent av Sveriges yta, i form av skogsmark. SCA har idag ett
börsvärde på 95 MdSEK och är listat på Stockholmsbörsen (Large Cap
Stockholm). Idag har de 4126 anställda och gör en vinst på 3,6
miljarder efter skatt per år. De ser till att hålla hela sin verksamhet
klimatpositiv genom återplantering och att ta vara på hela träden. Nu
när SCA tar ny mark i Lettland och Estland så finns det stor potienal i
att uppfylla målet med att absorbera 15 miljarder ton CO2 per år vid
2030 istället för nuvarande 10 miljarder ton per år. VD, Ulf Larsson
tillträdde sin position 2017. Han har tidigare jobbat sig upp inom SCA
och har tidigare haft många olika ledande befattningar inom SCA Skog,
SCA Timber och Domänverket. Den 14e mars höjde de priset på
kraftliner med 100 Euro, då kraftliner utgör närmare 20 procent utav
nettoomsättningen så är det en bidragande faktor till kursutvecklingen
den senaste månaden.
NIBE Group är ett globalt bolag med sitt säte i Markaryd, Småland och
består utav 120 bolag runtom i världen. NIBE koncernen är uppdelad i
tre olika affärsområden NIBE Climate Solutions, NIBE Element och
NIBE Stoves där den förstnämnda utgör ungefär 64% av omsättningen.
Detta affärsområde specialiserar sig på miljövänliga, intelligenta och
energieffektiva produkter som hjälper kunderna med klimatkontroll,
ökad komfort i inomhusklimatet samt att de levererar
varmvattenlösningar. Samtliga produkter tillverkas med syfte att
kraftigt minska klimatpåverkan som energilösningar idag kan medföra,
samtidigt som produkterna behåller samma kvalitet och prestanda som
tidigare. Detta bolag är placerat i Luleå Capital Managements portfölj
då vi vill vara del av den hållbara omställning som behövs för framtiden
och därmed följa resan i ett världsledande bolag från Sverige.
- Robin Strömberg & Isak Jonasson

DEKLARATIONER
Nu är tiden inne för att skicka in föregående års
inkomstdeklaration. Detta innebär att du har
rätt till vissa avdrag för de merkostnader som
det inneburit att exempelvis resa till och från
jobbet, haft tillfälligt arbete på annan ort samt
inneha
dubbel
bosättning.
Vanligt
förekommande bland studenter är att
sommarjobbet genomförs på en annan ort än
den orten där studenten bor och studerar. Detta
räknas som tillfälligt arbete på annan ort givet
att jobbet är 50 km från studieorten, att du bor i
samma ort som arbetet samt att du behåller ditt
boende på studieorten. För detta har du rätt till
avdrag för boendekostnad under hela vistelsen,
antingen faktiska kostnaden mot redovisning av
kvitton eller ett belopp på 120 kr per natt utan
uppvisning av kvitton. Du har även rätt till
avdrag för småutgifter och matkostnader under
första månaden med antingen faktiska
kostnaderna mot redovisning av kvitton eller ett
schablonbelopp på 120 kr per dag. Båda dessa
avdrag gäller för arbete inom Sverige, skulle
arbetet utspela sig utomlands har du rätt till ett
schablonbelopp
som
motsvarar
halva
normalbeloppet per natt. Mer om dessa
normalbelopp för varje land finns under fliken
utlandstraktamenten samt all info om samtliga
avdrag finns under avdragslexikon för
privatpersoner på Skatteverkets hemsida.

- Markus Hedlund

Fliken “Ändra” där tillägg på deklarationen skickas in

Glöm heller inte bort att du som hyr ut en
lägenhet eller bostadsrätt också kan få ett
avdrag på 40 000kr samt ett belopp som
motsvarar hyran eller månadsavgiften.
Inkomstdeklarationen ska vara inskickad senast
2/5 och utbetalningar sker mellan 8-10/6, för de
som är återbetalningsskyldiga ska det betalas in
senast 14/11. För de som endast godkänner sina
deklarationer utan ändringar finns möjligheten
att få skatteåterbäringen mellan 5-8/4, givet att
godkännandet sker senast 30/3.

Avdrag – Tjänst 2.3
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Inflation och räntor:
Mars månad medförde ingen drastisk ändring för världens kontinuerligt
stigande inflation. Länder som USA och England estimeras vara strax
över 7,9 procent respektive 5,8 procent. I och med denna inflation så har
banker börjat höja styrräntan. USA och England har i dagsläget höjt
räntan till 0,25 procent, jämfört med länder som Norge lite mer
aggressivt försökt möta inflationen med 0,75 procent. En månad in och
kriget i Ukraina, och banan tillbaka mot en stabilare världshandel är till
stor del neutraliserad. Detta i korrelation med råvarupriset för vissa
metaller samt vete har skjutit i höjden, då Ryssland och Ukraina
tillsammans står för en dryg tredjedel av världens exporter av vete. Men
också logistiska störningar för att speciellt europeiska marknaden
behöver anpassa sina inköp av energi, som fram till och med kriget var
till 40 procent beroende av Ryssland.
Skiftande börs:
Börsen har under mars, i och med konflikten i Ukraina och dess effekter,
varit förödande för IPO:s och tillväxtföretag. De sektorerna som däremot
påverkats positivt är ‘Grön energi’ samt energisektorn som helhet, en
generell indexökning med 20- respektive 10 procent. Detta för att Europa
satsat på utbyggnad av lokal energiproduktion och ett leverantörskifte av
energi. I sin helhet har börsen, vid månadens slut, kommit tillbaka till de
nivåer som var innan början av kriget. Framtid pessimism mot
tillväxtföretag och börsintroducerade företag kommer fortsätta i och med
ökade räntor, höga oljepriser, och inget tydligt slut på kriget.
Restriktioner på rysk olja och naturgas prognostiseras bidra till en
minskad BNP-utveckling för 2022, med störst påverkan för Europa men
också världens tillväxtprognos som uppskattas till 3,5 procent (4,2).
- Ludvig Hällgren
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Nästa nummer släpps i april!
Nästa nyhetsbrev släpps i april. Klicka på länken till höger för att läsa
tidigare utgåvor.
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