
  

HOPPET STÅR TILL OLJA OCH FED 

 
 

VECKOBREV, 2016-02-09 

 

 Det  börjar  luk ta  pan ik  i  ak t iemarknaden .  T idn ingarna  svämmar  över  av  ana lyser  som pekar  

på  höga  värder ingar  och  d å l ig  s ta t is t ik .  Men  bakom kurs fa l le t  l igger  förmodl igen  egent l igen  

u t försä l jn ing  f rån  o l je länd er  som ser  s ina  f löden  vända  f rån  pos i t iva  t i l l  negat iva  och  

tv ingas  sä l ja  vad  som sä l j as  kan  för  a t t  täppa  t i l l  hå len .  Lägg  där t i l l  K ina  som nu  

förmodl igen  tv ingas  sä l ja  de lar  av  s ina  amer ikanska  s ta tspapper  fö r  a t t  s tå  emot  u t f lödet  av  

kap i ta l  f rån  K ina  och  bort  f rån  yuanen .  S töd  f rån  Fed  e l ler  s t igande  o l jep r is  sk u l le  rä cka  för  

a t t  vända  u tveck l ingen   

 Rapporterna  i  USA är  for ts a t t  s tarka  men  i  Norden  kommer  förväntn ingarna  på  s kam!  

 

 

       

 

AV: ANDERS ELGEMYR, BERTIL NILSSON, PAUL REGNELL 
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TRENDEN FORTSATT FALLANDE – I VÄNTAN PÅ STATLIGA INGRIPANDE 

S&P 500 flörtar nu med 1812 i dagsgrafen. Vi visar det längre ner, men vill också påminna om varför 
talet låter så sällsamt bekant: 

 

Tjakovskij skrev symfonin på beställning och var inte så förtjust i den själv. Den pompösa framställningen 
skildrar Napoleons anfall mot Ryssland och hur krigslyckan vände från begynnande seger till nederlag. 
Precis som Karl den XII och Hitler körde Napoleon fast innan man kom fram till Moskva. Ibland låter man 
även overtyren spegla det amerikanska frihetskriget, men historiskt finns det ingen koppling. Självklart 
finns det inte heller några kopplingar mellan Tjakovskij och dagens börsdrama, annat än att det alltid är 
farligt, för att inte säga fel, att med dagens segrar inteckna morgondagens vinster. Trender fungerar 
bara så länge de fungerar, sedan vänder de. Det finns ingen som i längden kan kontrollera utvecklingen – 
en läxa som just nu Fed tvingas lära sig. 

Kina har som överordnat mål att äga kontroll över utvecklingen. Man vill sänka värdet på valutan yuanen 
mot USD, men under kontrollerade former.  För att stabilisera fallet används valutareserven, vilket tydligt 
syns i fallande trend i rött nedan: 
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För att frigöra valuta säljer säkert Kina också statspapper i USA och växlar till yuan. Detta skapar 
säljtryck på räntemarknader och börser världen över och kommer ovanpå det säljtryck som Arabvärldens 
utförsäljningar genomför i syfte att kompensera för det fallande oljepriset (se förra veckobrevet).  

Den gröna linjen ovan visar hur kinesiska RNB försvagas mot USD och den blå linjen Shanghaibörsen. Finns 
ju få skäl att äga en aktiemarknad när valutan snabbt försvagas. Räkna dock med omvänd effekt när 
valutan väl stabiliserats! 

Nu får Kina lätt stöd när även USD försvagas mot euro (nedan). 

 

Än svagare är USD mot japanska yenen: 
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Det är allt svagare makrosiffror i USA som ligger bakom detta. Detta är en trend som vi tjatat om senaste 
tiden och som nu börjar synas tydligt i graferna. 

 

CESI utgår från analytikernas förväntningar på makrosiffrorna. När siffrorna generellt kommer in under 
0-strecket innebär det att analytikerna ligger för högt eller att siffrorna försämrats. Så är fallet nu runt 
om i världen, vilket är en allvarlig signal om att de optimistiska (?) tongångarna om världsekonomin snart 
kommer att skifta tonart. Blått ovan är makrosiffrorna i USA medan grönt är Europa och rosa Japan. 
Sämst är således USA vilket pressar ner räntan i USA (den är fortfarande högre än i Europa). Denna 
nedåttrend i räntan sker samtidigt som Kina och arabvärlden säljer obligationer, så det är enorma krafter 
som just nu sätts emot varandra. Glöm allt vad massmedia och analytiker och politiker säger om vad som 
händer, om fundamenta, om rapporter eller om det politiska läget. Just nu är det kapitalströmmarna som 
styr. Och vi minns ju alla våra fysiklektioner där vi fick leka med elektronutstrålningen där man inte kan se 
heliumkärnorna eller elektronerna direkt utan endast de spår de avlämnar i dimkammaren.  
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Vår visibilitet är inte mycket bättre just nu. Det vi ser är indirekta resultat där de viktigaste är: 

- Räntor 
- Valutor 
- Oljepris 

10-årsräntan flirtar med ett viktigt stöd just nu: 

 

Bryter 10-årsränten ner under 1,7% så är det en allvarlig signal om att de finansiella marknaderna och 
den underliggande ekonomin är stadd i lågkonjunktur. Vi skulle inte bli särskilt överraskade men den 
allmänna bilden, understödd av centralbanker och massmedia, är att ekonomin är i gott skick. Så är icke 
fallet eftersom den globala ekonomin vilar på att centralbankerna fortsätter driva en expansiv 
penningpolitik. 

Nu tror inte heller vi att Armageddon eller Ragnarök är här. Fed gjorde fel som höjde räntan i december 
och dubbelfel när de antydde att det kommer fyra räntehöjningar under 2016. Verkligheten har snabbt 
kommit ikapp dem och nu är sannolikheten lägre än 50 procent att det blir någon höjning alls under 
2016, enligt Fed Funds-terminerna. Detta är naturligtvis ett stort bakslag för Fed och negativt för dess 
trovärdighet. På onsdag-torsdag vittnar Janet Yellen inför kongressen och det lär kunna bli denna veckas 
huvudfokus. Alla antydningar om lättare penningpolitik från Fed kommer att tas emot väl på marknaden. 

Vår tro är dock att vi inte sett någon ände på nedgången förrän oljepriset stabiliserat sig. 
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Som framgår av grafen ovan befinner sig WTI-oljan i fortsatt fallande trend och avbrutna samtal mellan 
Saudiarabien och Venezuela igår visar att en överenskommelse om produktionsneddragningar ännu 
ligger långt borta. Det enda positiva med grafen ovan är att MACD är på väg att lämna den röda 
trendlinjen. Stigande MACD och fallande kurs kan skapa ett intressant ingångsläge i olja (divergence).  

 

Det talades mycket om oro bland europeiska banker igår. Säkert med en del rätt. Men den sektor som är 
mest utsatt är oljesektorn och riskerna för att dessa bolag ska gå omkull tynger banker och 
aktiemarknaden globalt. Rykten om att branschledaren Chesapeake är på väg i KK sände igår en 
stormvind och det visar magnituden på krisen när rykten börjar spridas om att big cap ska gå omkull. 
Aktien föll 50% igår innan handeln återupptogs. Efter handelsstopp och dementi från bolaget steg aktien, 
men stängde ändå ner 30%. 

Världens börser befinner sig i fallande trender. 
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Nedgången är unison, vilket den brukar vara i starkt fallande trender när alla tillgångsslag säljs för att 
frigöra kapital. 

 

S&P 500 bröt inte oväntat ner ytterligare och har nu siktet inställt på 1812 från i januari. Notera hur 
MACD gav en varning när indexet inte orkade bryta över den fallande trendlinjen. Börserna börjar bli 
kraftigt översålda och handlas långt från sina EMA9-linjer vilket skapar utrymme på uppsidan. Ännu 
ingen botten för olja som styr marknaden. 
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I den längre grafen framgår hur indexet bryter ner under stöden. 

 

DAX är i fortsatt fallande trend och man får gå tillbaka till oktober för att hitta solida stöd. Grafen ovan 
är ett veckochart. 

I paniken har guld stigit som tillflyktsvaluta, men tidigare krascher visar att detta brukar vara en tillfällig 
reaktion. Om inte marknaderna snart vänder upp får man räkna med en rekyl även i guldet. Igår 
skapades Gravestone Dojis i graferna, vilket är lika uppmuntrande som det låter.  
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Detta syns tydligat även i GDX, dvs guldbolag och är en varningssignal för att guld och guldbolag kan 
vända neråt. 

  

NÅGOT SVAGARE RAPPORTER I USA SENASTE VECKAN- MEN FORTFARANDE BRA UTFALL 

Ytterligare 108 S&P500-bolag lämnade sin rapport för det senaste kvartalet i förra veckan. Antalet 
positiva överraskningar har sjunkit tillbaka från 80 till 77 procent, vilket fortfarande är väldigt bra.  
Däremot är endast 46 procent av rapporterna positiva överraskningar vad gäller intäkterna, vilket 
indikerar att det är kostnadsrationaliseringar, produktionsförbättringar och aktieåterköp snarare än en 
stark efterfrågan som drivit vinstutvecklingen.  

Tendensen är ungefär likartad där finans, läkemedel & hälsovård samt teknologi är de bästa sektorerna. 
Relativt fler olje & gasföretag har rapporterat och andelen positiva resultatutfall har fallit något som en 
följd av det. Samtidigt är råvarusektorn en av de bättre i förhållande till förväntningarna. Inom 
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konsumentservice har detaljhandelsbolagen förbättrat sin rapportstatistik senaste veckan, medan 
mediaföretagen kommit ut sämre än väntat (endast ett av tre bolag är positiva här).  

 

Ett tecken på behovet av nya stimulanser i Nordamerika och även konjunkturförsvagningen är att den 
tioåriga räntan på amerikanska statsobligationer under januari fallit tillbaka från 2,3 till ca 1,85 procent, 
vilket är den fjärde lägsta mätpunkten sedan 2012.  Viktigt att komma ihåg är samtidigt att 2014 var ett 
konjunkturmässigt starkt år i Nordamerika, jämförelsen har relativt Europa varit svårare under 2015.  

 

KONSUMENTVAROR POSITIVT UNDANTAG BLAND MAGERT Q4-UTFALL FÖR OMX-BOLAGEN 

OMX ligger ett par veckor efter S&P500 i kvartalsrapporterandet. Å andra sidan har flertalet större 
bolag rapporterat till och med slutet av förra veckan (5 februari). Som grafen nedan visar från en SME-
sammanställning vi gjort har bara drygt 40 procent av de nordiska OMX-bolagen klarat resultat-
förväntningarna.  

Endast två av tio sektorer enligt den amerikanska S&P500-indelningen, Konsumentvaror och Konsument 
Service, kan redovisa en majoritet positiva resultatöverraskningar. Här hittar vi generellt bolag med något 
lägre grad av konjunkturkänslighet, företrädesvis dagligvaror eller sällanköpsvaror, som SCA, Electrolux, 
Christian Hansen Holding, Husqvarna, H&M och Axfood. Däremot brukar Autoliv räknas till 
verkstadssektorn, det är personbilsfacket som gör att bolaget hamnar bland konsumentvarubolagen enligt 
den amerikanska definitionen. Möjligen kan anmärkas att även Electrolux (vitvaror) samt SAS (resor och 
fritid) har ett hyfsat konjunkturberoende. Urvalet för övriga sektorer (undantaget industri och finans) är 

Sales Surprise Earnings Surprise

Industry (ICB) Reported Positive Inline Negative % positive Positive Inline Negative % positive

All Securities 315 / 499 146 0 169 46% 244 4 67 77%

> Oil & Gas 20 / 39 8 0 12 40% 13 0 7 65%

> Basic Materials 14 / 20 3 0 11 21% 13 0 1 93%

> Industrials 59 / 76 25 0 34 42% 42 2 15 71%

> Consumer Goods 41 / 63 14 0 27 34% 35 0 6 85%

> Health Care 33 / 50 21 0 12 64% 29 1 3 88%

> Consumer Services 28 / 73 7 0 21 25% 19 0 9 68%

> Telecommunications 3 / 5 1 0 2 33% 1 0 2 33%

> Utilities 11 / 30 2 0 9 18% 5 0 6 45%

> Financials 73 / 93 42 0 31 58% 57 0 16 78%

> Technology 33 / 50 23 0 10 70% 30 1 2 91%
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ganska snävt på nordisk grund, så alltför långt gående slutsatser kan knappast dras. Möjligen att industri 
och råvaror tagit stryk överlag på grund av en svag konjunktur samt att bolagen verkar ha varnat för 
detta i mindre utsträckning än deras amerikanska kollegor. Samtidigt är OMX-bolagen (åtminstone 
verkstadssektorn) mer beroende av tillväxtekonomierna (BRIC-länder osv) jämfört med S&P500-index 
som i genomsnitt avsätter 70 procent av produkterna på den nordamerikanska hemmamarknaden.  

RESULTATUTFALL Q4 20 15 FÖR OMX-BOLAGEN 

 

 

Ett ljus i mörkret är att OMX-bolagens fakturering nådde upp till genomsnittlig utfallsnivå i Q4 2015 
(strax över 40 procent) och att den siffran är bättre än Q3 2015. Å andra sidan ligger Q4-utfallet 
fortfarande söder om 50 procent-nivån och då får vi gå tillbaka till första halvåret 2015 för att hitta ett 
utfall på rätt sidan om 50-strecket.  

HISTORISKA RAPPORTER , % BÄTTRE ÄN VÄNTAT.  RÖD LINJE=GENOMSNITT  
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Tabellen nedan visar de tolv bästa rapportutfallen bland OMX-bolagen. Bland svenska aktier hittar vi 
Castellum, NCC, Gränges, Autolov och Hexagon. Någon generell branschtrend finns alltså inte utan det är 
en blandning av mer eller mindre konjunkturkänsliga bolag, även om listan toppas av två räntekänsliga 
företag (Castellum och NCC i fastighets- och byggsektorn).  

 

Listan med mest negativa rapportavvikelser bland OMX-bolagen domineras av energiinriktade bolag 
som ProSafe, Statoil samt Fortum. De svenska bolagen som hamnar högt på listan är Betsson, Metro, 
Inwido, JM, Volvo och KappAhl.  

 

Den totala sammanställningen för samtliga rapporter återfinns senare i detta veckobrev. 

SVENSKA BOLAGSRAPPORTER BEKRÄFTAR SVAG GLOBAL KONJUNKTUR, MEN VISS LJUSNING I EUROPA 

Flertalet av de större svenska verkstadsföretagen kom in sämre än väntat med sina resultat för fjärde 
kvartalet 2015. Dessutom sänkte några av bolagen sin utdelning till aktieägarna, vilket är en ännu 
starkare signal om att efterfrågan på världsmarknaden är svagare än tidigare. Men kursmässigt 
förefaller detta vara diskonterat. Men mätt på direktavkastning anser vi att banker och teleoperatörer 
samt även vissa fastighetsbolag är attraktiva än verkstadsbolagen. Särskilt nu efter de senaste 
utdelningsjusteringarna.  

Nr Name Pretax deviation Sales deviation Pretax growth

1 Castellum AB 185,8% 1,2% 842,2%

2 NCC AB ser. B 27,4% 10,3% 53,6%

3 Gränges AB 22,9% 1,6% 8,6%

4 KONE Corporation 17,6% 5,4% 68,4%

5 Autoliv Inc. SDB 10,9% 2,7% 30,3%

6 Chr. Hansen Holding A/S 9,2% 2,9% 31,8%

7 Nokian Tyres Plc 6,1% 10,0% 12,2%

8 Tieto Corporation 5,4% 0,3% 432,6%

9 Loomis AB ser. B 5,3% 1,3% 15,0%

10 Hexagon AB ser. B 2,9% 1,3% 15,8%

11 Nordnet AB ser. B 1,1% 1,9% 18,4%

12 UPM-Kymmene Corporation 1,1% 1,1% 275,4%

Nr Name Pretax deviation Sales deviation Pretax growth

1 Prosafe -127,8% -7,6% -109,0%

2 Statoil -124,6% -5,6% -145,0%

3 Fortum Corporation -77,6% -5,1% -96,5%

4 Betsson AB ser. B -38,2% 0,0% -33,2%

5 Metso Corporation -32,1% -5,8% -29,8%

6 Inwido AB -26,5% -3,1% -62,8%

7 JM AB -23,0% -8,7% -33,8%

8 Volvo, AB ser. A -14,6% -1,4% -270,6%

9 KappAhl AB -13,0% -1,0% -20,3%

10 Caverion Oyj -8,0% -0,4% -1,5%

11 Stora Enso Oyj ser. A -1,9% -0,6% -286,5%
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SKF som anses ha den bredaste exponeringen mot olika kundsegment jorden runt har fallande fakturering 
och lönsamhet åttonde kvartalet i rad. Jämfört med slutet på 2014 var det främst Nordamerika och Asien 
där bolaget tappade mest försäljning, medan det gick bäst i Mellanöstern och Afrika. På koncernnivå var 
försäljningstappet ca 6 procent i lokala valutor för Q4 2015. Inför Q1 2016 guidar SKF för en något 
lägre fakturering speciellt i Nordamerika samt även något lägre i Asien och Latinamerika där industrin 
generellt som drar ned (dock inte personbilar som ser bättre ut).  

Alfa Laval noterade ett ordertapp på ca 10 procent i Q4 2015. EBITA-marginalen faller också från 
tidigare toppnoteringar på 18 procent ned mot 15 procent i Q4 2015. Inte oväntat drog olja & gas-
sektorn ned med återkallade order, medan livsmedelssidan var stark. Geografiskt var tappet störst i 
Ryssland och Latinamerika, följt av Nordamerika och kontinental-Europa medan endast Asien (främst 
Kina) samt Norden såg bra ut. Även Alfa-Laval guidar ned inför Q1 2016.  

ABB förbättrade sin rörelsemarginal något i Q4 2015 på en lägre omsättning vilket innebar att 
resultatet efter finansnetto blev lägre än 2014. Koncernen tappade ca 6 procent i basorder (uttryckt i 
lokala valutor) där endast Kraftprodukter hamnade plus och övriga divisioner (bland annat de som 
påverkas av Olja & Gas-sektorn) tappade. Geografiskt gick det bäst i Europa, medan Asien och 
framförallt Kina backade medan Nordamerika var i stort sett oförändrat. ABBs guidning inför 2016 är 
blandad där byggkonjunkturen i Europa och fordon i Nordamerika återfinns bland de positiva, medan 
olja & gas samt gruvsektorn liksom transport drar ned. Fast bolaget höjer utdelningen på aktien med 3 
procent och har köpt tillbaka aktier vilket bör ha varit gynnsamt för aktiekursen.  

Signalerna i Sandviks Q4 2015-rapport var rätt tydliga med en utdelningssänkning från tidigare 3:50 kr 
per aktie till 2:50 kr per aktie (som ändå motsvarar mer än hela årsvinsten 2015). Ett ordertapp på 7 
procent under fjärde kvartalet 2015 Geografiskt såg Europa relativt bäst ut, medan tappen i både 
Nordamerika och Asien var tvåsiffriga. Skillnaderna mellan divisionerna Machining Solutions (verkstad) 
och Mining (gruvor) vad gäller orderintag och omsättning är inte så stor längre, eftersom gruvsidan 
redan jobbar på låga nivåer. Vinsttappet är större på verkstadssidan i Q4 2015 och här har effekterna 
av lägre oljepris fortplantat sig och dämpat aktiviteterna hos företagets kunder.   

Även om Volvo kom in sämre än väntat så förbättrades rörelseresultatet i fjärde kvartalet 2015 
påtagligt. Lastvagnar går bra i Europa, men övriga marknader och främst Sydamerika drar ned 
totalsiffrorna. Nettoorderingången är god i Europa, men viker i Nordamerika. Till det kan läggas 
Anläggningsmaskiner som av lätt insedda skäl (den svaga gruvkonjunkturen) även den fortfarande 
redovisar en sjunkande omsättning. Inför 2016 handlar det till stor del om fortsatt kostnadseffektivisering 
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för Volvo, då utbytescykeln för lastbilar i Europa sannolikt nådde sin topp för den här gången under 
2015.  

Hexagon var utropstecknet bland de svenska verkstadsbolagen med 3 procent organisk tillväxt i Q4 
2015, samtidigt som resultatet förbättrades. Trenden för bolagets omsättningstillväxt geografiskt är en 
förbättring i Europa och asiatiska länder som Japan, Sydkorea och Indien, medan främst Kina och 
Sydamerika pekar nedåt. Bolagets ledande affärsområde Surveying (mätteknik, landskapsarkitektur) 
påverkas givetvis av en vikande gruvkonjunktur samt anläggningsinvesteringar (exempelvis vägbyggen).  

Den svenska byggkonjunkturen (främst kommersiellt byggande och bostäder) fortsätter att vara stark, 
det vittnar Skanska, NCC och JMs bokslutsrapporter om. För Skanskas del gäller det även Storbritannien 
och norra Östeuropa (Polen, Tjeckien och Slovakien), medan en avmattning sker i USA för kommersiellt 
byggande från extremt goda nivåer 2014.   

SEB ser en svagt fallande trend för ränte- och provisionsnetto samt resultat under Q4 2015, men 
samtidigt sänker banken kostnader och höjer utdelningen från 4:75 till 5:25 kr per aktie. Dessutom 
bantas balansräkningen något, vilket frigör utdelningsutrymme till ägarna i och med att soliditeten då 
blir högre.  

Swedbank som anses ha en litet mer domestik verksamhet än SEB har en mindre dålig trend på 
intäktssidan än SEB- Swedbanks rapport blev ändå en besvikelse eftersom kreditförlusterna ökade 
kraftigt (trots att dessa fortfarande ligger på en internationellt sett låg nivå). Precis som SEB håller 
Swedbank uppe utdelningen till aktieägarna. Det stärker oss i vårt case från förra veckan, att hålla sig 
till högutdelande aktier inom bland annat banksektorn givet dagens osäkra konjunkturläge.  

 

 

Pretax

2015Q4

TOTAL Better Worse

Best suprise 23 Worst suprise 30

Castellum AB 186% Lundin Petroleum AB -932%

Danske Bank A/S 47% TDC A/S -660%

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 28% Holmen AB ser. B -261%

NCC AB ser. B 27% Prosafe -128%

Skanska AB ser. B 22% Statoil -125%

Industrials Better Worse

Best suprise 5 Worst suprise 10

NCC AB ser. B 27% Stolt-Nielsen -50%

Skanska AB ser. B 22% SKF, AB ser. A -44%

KONE Corporation 18% Metso Corporation -32%

Loomis AB ser. B 5% Sandvik AB -30%

Hexagon AB ser. B 3% Volvo, AB ser. A -15%

Consumer Goods Better Worse

Best suprise 5 Worst suprise 2

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 28% Nobia AB -21%

Electrolux, AB ser. A 20% AAK AB -2%

Autoliv Inc. SDB 11% Husqvarna AB ser. A 7%

Chr. Hansen Holding A/S 9% Chr. Hansen Holding A/S 9%

Husqvarna AB ser. A 7% Autoliv Inc. SDB 11%

Consumer Services Better Worse

Best suprise 3 Worst suprise 2

SAS AB 17% Betsson AB ser. B -38%

Modern Times Group MTG AB ser. A 10% KappAhl AB -13%

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 1% Axfood AB 0%

Axfood AB 0% Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 1%

KappAhl AB -13% Modern Times Group MTG AB ser. A 10%

Technology Better Worse

Best suprise 2 Worst suprise 2

Tieto Corporation 5% Axis AB -26%

HiQ International AB 0% Ericsson, Telefonab. L M ser. A -1%

Ericsson, Telefonab. L M ser. A -1% HiQ International AB 0%

Axis AB -26% Tieto Corporation 5%

Basic Materials Better Worse

Best suprise 1 Worst suprise 3

UPM-Kymmene Corporation 1% Holmen AB ser. B -261%

Stora Enso Oyj ser. A -2% Metsä Board Oyj A -9%

Metsä Board Oyj A -9% Stora Enso Oyj ser. A -2%

Holmen AB ser. B -261% UPM-Kymmene Corporation 1%

Finacials Better Worse

Best suprise 2 Worst suprise 6

Castellum AB 186% JM AB -23%

Danske Bank A/S 47% DNB -13%

Skandinaviska Enskilda Banken ser. C 15% Gjensidige Forsikring -9%

Tryg A/S 6% Intrum Justitia AB -8%

Swedbank AB ser A -3% Nordea Bank AB -4%

Oil & Gas Better Worse

Best suprise 1 Worst suprise 4

Neste Corporation 8% Lundin Petroleum AB -932%

TGS-NOPEC Geophysical Company -14% Prosafe -128%

Statoil -125% Statoil -125%

Prosafe -128% TGS-NOPEC Geophysical Company -14%

Lundin Petroleum AB -932% Neste Corporation 8%

Health Care Better Worse

Best suprise 2 Worst suprise 6

AstraZeneca PLC 15% Getinge AB ser. B -13%

Coloplast B A/S 3% Novozymes B A/S -5%

Novo Nordisk B A/S -3% Orion Corporation A -5%

Orion Corporation A -5% Novo Nordisk B A/S -3%

Novozymes B A/S -5% Coloplast B A/S 3%

Telecommunications Better Worse

Best suprise 0 Worst suprise 4

TeliaSonera AB 0% TDC A/S -660%

Elisa Corporation -11% Tele2 AB ser. A -48%

Tele2 AB ser. A -48% Elisa Corporation -11%

TDC A/S -660% TeliaSonera AB 0%

Utilities Better Worse

Best suprise 0 Worst suprise 1

Fortum Corporation -78% Fortum Corporation -78%
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INTRESSANTA AKTIER  

Av de sex bästa svenska rapportöverraskningarna hittar vi bara två, NCC och Gränges, som också ser 
tekniskt intressant ut. 

NCC slog vinstförväntningarna och bröt sin tidigare nedåtgående trend med stil. Optimisten ser här en 
flagga som ett tecken på att uppgången ska fortsätta upp förbi motståndet vid 300 kronor och vidare 
till nya all time highs efter litet konsolidering. Pessimisten ser istället en aktie som blev på tok för 
överköpt i ett bassigt börsklimat och nu ska tillbaka ner till verkligheten. Momentum är avtagande och 
senast aktien hade så här högt RSI sjönk aktien i några månader. 

Pretax

2015Q4

TOTAL Better Worse

Best suprise 23 Worst suprise 30

Castellum AB 186% Lundin Petroleum AB -932%

Danske Bank A/S 47% TDC A/S -660%

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 28% Holmen AB ser. B -261%

NCC AB ser. B 27% Prosafe -128%

Skanska AB ser. B 22% Statoil -125%

Industrials Better Worse

Best suprise 5 Worst suprise 10

NCC AB ser. B 27% Stolt-Nielsen -50%

Skanska AB ser. B 22% SKF, AB ser. A -44%

KONE Corporation 18% Metso Corporation -32%

Loomis AB ser. B 5% Sandvik AB -30%

Hexagon AB ser. B 3% Volvo, AB ser. A -15%

Consumer Goods Better Worse

Best suprise 5 Worst suprise 2

Svenska Cellulosa AB SCA ser. B 28% Nobia AB -21%

Electrolux, AB ser. A 20% AAK AB -2%

Autoliv Inc. SDB 11% Husqvarna AB ser. A 7%

Chr. Hansen Holding A/S 9% Chr. Hansen Holding A/S 9%

Husqvarna AB ser. A 7% Autoliv Inc. SDB 11%

Consumer Services Better Worse

Best suprise 3 Worst suprise 2

SAS AB 17% Betsson AB ser. B -38%

Modern Times Group MTG AB ser. A 10% KappAhl AB -13%

Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 1% Axfood AB 0%

Axfood AB 0% Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B 1%

KappAhl AB -13% Modern Times Group MTG AB ser. A 10%

Technology Better Worse

Best suprise 2 Worst suprise 2

Tieto Corporation 5% Axis AB -26%

HiQ International AB 0% Ericsson, Telefonab. L M ser. A -1%

Ericsson, Telefonab. L M ser. A -1% HiQ International AB 0%

Axis AB -26% Tieto Corporation 5%

Basic Materials Better Worse

Best suprise 1 Worst suprise 3

UPM-Kymmene Corporation 1% Holmen AB ser. B -261%

Stora Enso Oyj ser. A -2% Metsä Board Oyj A -9%

Metsä Board Oyj A -9% Stora Enso Oyj ser. A -2%

Holmen AB ser. B -261% UPM-Kymmene Corporation 1%

Finacials Better Worse

Best suprise 2 Worst suprise 6

Castellum AB 186% JM AB -23%

Danske Bank A/S 47% DNB -13%

Skandinaviska Enskilda Banken ser. C 15% Gjensidige Forsikring -9%

Tryg A/S 6% Intrum Justitia AB -8%

Swedbank AB ser A -3% Nordea Bank AB -4%

Oil & Gas Better Worse

Best suprise 1 Worst suprise 4

Neste Corporation 8% Lundin Petroleum AB -932%

TGS-NOPEC Geophysical Company -14% Prosafe -128%

Statoil -125% Statoil -125%

Prosafe -128% TGS-NOPEC Geophysical Company -14%

Lundin Petroleum AB -932% Neste Corporation 8%

Health Care Better Worse

Best suprise 2 Worst suprise 6

AstraZeneca PLC 15% Getinge AB ser. B -13%

Coloplast B A/S 3% Novozymes B A/S -5%

Novo Nordisk B A/S -3% Orion Corporation A -5%

Orion Corporation A -5% Novo Nordisk B A/S -3%

Novozymes B A/S -5% Coloplast B A/S 3%

Telecommunications Better Worse

Best suprise 0 Worst suprise 4

TeliaSonera AB 0% TDC A/S -660%

Elisa Corporation -11% Tele2 AB ser. A -48%

Tele2 AB ser. A -48% Elisa Corporation -11%

TDC A/S -660% TeliaSonera AB 0%

Utilities Better Worse

Best suprise 0 Worst suprise 1

Fortum Corporation -78% Fortum Corporation -78%
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Gränges håller sig ovanför sin uppåtgående trendlinje och MA20, om än med minsta möjliga marginal. 
Därför betraktar vi aktien som fortsatt tekniskt positiv. De små marginalerna kombinerat med att MACD 
är ytterst nära att ge både en stark och svag säljsignal gör dock att den som ger sig in här behöver 
vara redo att snabbt avveckla eller rent av invertera sin position. Om den uppåtgående trendlinjen och 
MA200 spricker så är det mycket baissigt och då finns där inget starkt stöd i närtid.
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VECKAN SOM KOMMER 

Under den kommande veckan har Kina helgstängt för att fira sitt nyår, vilket inte hindrar att de 
rapporterar om penningmängd och nya yuan-lån på onsdag. Intressant för svenskt vidkommande blir 
räntebeskedet från Bengt Ingves med efterföljande presskonferens på torsdag. Veckans andra halva 
bjuder på många europeiska BNP-siffror för fjärde kvartalet 2015. Störst fokus kommer att ligga på 
janet Yellens tal inför kongressen på onsdag-torsdag. I övrigt är makroagendan tunn bortsett från en del 
oljerapporter. Några tyngre bolagsrapporter (väsentligt färre än förra veckan) kan möjligen ge en viss 
energi som exempelvis Coca-Cola och Cisco i USA alternativt Handelsbanken, Boliden och SSAB i 
Stockholm.  
Tisdag: Kina helgstängt, USA primärval i New Hampshire, Tyskland handels- och bytesbalans december, 
Olja IEA månadsrapport, SEB konjunkturprognos, USA NFIB småföretagsindex januari, USA TRE 
detaljhandel veckostatistik, USA Redbook detaljhandel veckostatistik, USA grossistlager december, USA 
JOLTS december, Olja EIA månadsrapport. 
Rapporter: Handelsbanken, Coca-Cola, Baidu, Securitas, Unibet.  
Onsdag: Kina helgstängt, Svensk Handel Stil Stilindex, Frankrike industriproduktion december, Riksbanken 
Penningpolitiskt möte, Danmark KPI januari, SCB hushållskonsumtion december, SCB näringslivets 
produktion december, Norge KPI januari, Storbritannien industriproduktion december, Olja Opec 
månadsrapport, USA TRE detaljhandel veckodata, USA Redbook detaljhandel veckodata, Fed Janet 
Yellen håller penningpolitiskt anförande, Storbritannien NIESR BNP-estimat januari, USA oljelager 
veckostatistik, Kina penningmängd och nya yuanlån januari. 
Rapporter: Cisco, Millicom, Time Warner, Heineken, Nissan. 
Torsdag: Kina helgstängt, Storbritannien RICS husprisindex januari, Nederländerna KPI januari, Estland 
BNP (prel) 4 kv, AF arbetslöshet januari, Riksbanken räntebesked och penningpolitisk rapport, SCB 
småhusbarometern januari, Riksbanken Stefan Ingves håller presskonferens, USA nyanmälda arbetslösa, 
EMU eurogruppsmöte veckostatistik, USA Bloomberg konsumentförtroende veckosiffra, Fed Janet Yellen 
frågas ut av senatens bankutskott, Kina penningmängd nya yuanlån januari. 
Rapporter: PepsiCo, Boliden, Hufvudstaden. 
Fredag: Kina helgstängt, Nederländerna BNP (prel) 4 kv, Finland BNP-indikator december, 
Mäklarstatistik bostadpriser januari, Tyskland KPI (def) januari, Tyskland BNP (prel) 4 kv, EU ekofinmöte, 
Riksdagen EU-nämnden sammanträder, Spanien KPI (def) januari, Valueguard bostadspriser januari, SCB 
tjänsteprisindex 4 kv, Italien BNP (prel) 4 kv, Polen BNP (prel) 4 kv, Portugal BNP (prel) 4 kv, EMU BNP 
(est) 4 kv, EMU industriproduktion december, Grekland BNP (est) 4 kv, USA importpriser januari, USA 
detaljhandel januari, USA lager osålda varor december, USA Michiganindex (prel) februari. 
Rapporter: SSAB. 

Anders Elgemyr, Bertil Nilsson, Paul Regnell   

Disclaimer: CMC Markets UK Plc Filial Stockholm (CMC) sprider endast bifogade marknadsrapport och har inte deltagit i utarbetandet av 

rapporten. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. CMC 

tar inte ansvar för direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av marknadsrapporten 

Informationen i detta nyhetsbrev och på denna websajt baserar på vad vi bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera dess 

innehåll. Ingenting som skrivs på denna sajt ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt 

instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks på dessa sidor är inte heller avsedda för någon enskild individ eller ska 

uppfattas som avsedd för någon enskild individ. Market Action Point eller dess ägarbolag AO Analys AB ska inte göras ansvarig för några som 

helst förluster som orsakats av beslut fattade på grundval av information på denna sajt. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. Förändringar i utländsk valuta kan påverka värdet, priset eller avkastningen på en investering som skett i utlandet eller i 

en utländsk valuta. Informationen på denna sajt eller kopior av innehållet på denna, får inte distribueras i USA eller Kanada eller till mottagare 
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