
MORGONBREV 
• Ytterligare fallhöjd i DAX som samtidigt är översåld med risk för rekyl

• Deutsche bank fast med CoCos-innehav

• Räcker omkring 8% yield för att bromsa fallet i Ratos och Nordea?
Senaste handelsdygnet

Momentum bland större tillgångsslagen S&P-terminen den 10 februari 2016

Momentum är negativt för aktier, positivt för obligationer S&P-terminen handlas under tisdagens stängning.

(= fallande räntor) samt positivt för råvaror. Prickad linje visar amerikansk stängning.

Senaste nytt Index

Ett av många orosmoln just nu är krediter i  råvarusektorn. Igår fick energi-

bolaget Chesapeake, USA:s andra största gasproducent, sin kreditvärdighet 

nedjusterad till skräp. Bolaget har en stor kassa så en potentiell KK-ansökan 

lär dröja. Marknaden verkar dock till stora delar redan diskonterat en kredit-

krasch i sektorn och säljer av banker som sitter med exponering. Deutsche 

bank planerar att köpa tillbaka vissa krediter för att lugna marknaden. Bank-

ens CoCos (en form av konvertibler med hög risk) kommer sannolikt ligga 

kvar på bankens böcker. Igår klarade sig dock finanssektorn (XLF) i USA 

hyfsat när S&P stängde ner 0,1%. XLF är dock ner 14,4% på året, jämfört 

med index som är ner 9,3%. Energisektorn (XLE) backade och bröt ner 

genom MA20 - korta trenden är nu negativ. Sektorn pressades av fallande 

oljepris, ner 5,7%. Baissen fick ytterligare kraft av stigande oljelager och 

uttalanden från EIA om att obalansen mellan utbud och efterfråga sannolikt 

kommer fortsätta öka. Ryssland fortsätter sätta sig emot en överenskommelse Medan Europa fortsatte ner under tryck från bankerna, höll sig S&P 500 kvar över

om reducerad produktion men frågan är hur länge landet klarar av det låga viktiga stödnivåer i väntan på Yellen. I DAX finns inga stöd förrän ända bort i oktober

oljepriset. Nikkei stängde ner 2,4%. Shanghai stängt. Fokus på Yellen som 2014 kring 8700. S&P 500 håller sig fortsatt över 1812-nivån. Trenden är fortsatt negativ

kan vända marknaden om hon bara vill... utan bottenformation i sikte. Dock är alla index kraftigt översålda med risk för rekyler.

Agenda Dagens case

MAKRO

Frankrike: Industriproduktion december kl 8.45

Riksbanken: Penningpolitiskt möte och räntebesked kl 9.00

Danmark: KPI januari kl.9.00

SCB: Hushållskonsumtion december kl 9.30

SCB: Näringslivets produktion december kl 9.30

Norge: KPI januari kl 10.00

Italien: Industriproduktion december kl.10.00

Storbritannien: Industriproduktion december kl 10.30

Olja: Opec månadsrapport kl 12.30

Storbritannien: NIESR BNP-estimat januari kl 16.00

Fed: Janet Yellen håller penningpolitiskt anförande kl 16.00

USA: Oljelager - veckostatistik kl 16.30

Kina: Penningmängd, nya yuanlån januari Räcker omkring 8% yield för att bromsa fallet i Ratos och Nordea?

FÖRETAGSRAPPORTER, ETC Flödeseffekter eller inte så diskonterar aktiemarknaden uppenbart lägre utdelning från

Billerud Korsnäs, Ica, Nordax, Saab, Unibet, BE Group, Concentric, bolagen framöver. Av fem högavkastande stamaktier (Swedbank, SEB, Nordea, Ratos

Hoist, IFS, Millcom, Nederman, Vostok New Ventures, KnowIt, och Telia Sonera) har samtliga utom Swedbank följt OMX nedåt det senaste halvåret,

Ortivus, Prevas, Formpipe, Beijer REF, IAR Systems, Novestra, medan Swedbank klarade sig bättre fram till gårdagens besked att VD Michael Wolf 

Kambi, 2E Group, Bredband2, Doxa, Lidds, Real X State, Promikbook. slutar. SAS Preferensaktie (som var kraftigt nedtryckt hösten 2014) ger 9,6% direkt-

Övriga Norden: Carlsberg, HK Scan, Telenor, Cargotec, Finnair, avkastning. Det kan jämföras med Ratos som preliminärt ger 8,0% yield (rapport 17/2)

Sampo, Evry, Cramo, DSV, Lundbec, Maersk. eller vad sägs om Nordea på 7,8% direktavkastning (har lämnat rapport)? Swedbank 

Övriga utländska: Softbank, Aurubis, Cisco, Sappi, Smurfit Kappa, har stuckit upp till 6,9% och därmed passerat SEB som ger 6,7% yield. Telia Sonera

Tesla, Twitter, Voestalpine. utmärker sig som storbolagsaktien med flest insiderköp efter bokslutsrapporten (inga 

Venue Retail Group. Försäljningssiffror för januari. sälj). Här är yielden nere på 5,8% baserat på nästa års väntade utdelning (7,6% i år).

Informationen på denna webbsajt baserar på vad utgivaren Market Action Point och CMC bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera dess innehåll. Ingenting som skrivs på denna sajt eller nyhetsbrev 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 någonenskild 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 i detta brev eller på denna sajt. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.  Förändringar i utländska 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 får inte distribueras i USA eller Kanada eller till mottagare som är medborgare i USA eller Kanada vilka bryter 

mot restriktioner i amerikansk eller kanadensisk lag. Distribution av innehållet på dessa sidor till USA eller Kanada kan bryta mot dessa lagar.

Kontakt

Market Action Point utges av AO Analys AB. Kontakt: info@market.ap. Se även www.marketap.se. Ansv utg: A. Elgemyr. 

10 februari 2016


