Kan bolagsrapporterna överraska?
Stockholm (HedgeFonder.nu) – Förra veckan präglades av sommarstiltje på
världens finansiella marknader samtidigt som investerarna nu inväntar
bolagsrapporterna som sakteligen börjat trilla in. En viss oro märktes hos
placerarna över tillväxten i den globala ekonomin, vilket skickade börskurserna
ner sex dagar i rad innan det blev en uppgångsdag i fredags.
Det återstår att se hur bolagsrapporterna generellt kommer att mottas av
marknaden de kommande veckorna. Den allmänna uppfattningen hos
investerarna är att det finns goda chanser för att bolagen ska kunna slå
analytikernas nedpressade prognoser för andra kvartalet.
På makrofronten kom Kina med sina BNP-siffror under veckan och visade en
uppgång på 7,6 procent under andra kvartalet, jämfört med samma period 2011.
BNP-tillväxten är den lägsta nivån på tre år och var något under analytikernas
prognos på 7,7 procent. Även industriproduktionen i landet var svagare än väntat
med en ökning på 9,5 procent under juni jämfört med samma månad föregående
år. Där väntades det en ökning på 9,8 procent. Den svagare ekonomiska
utvecklingen pressade ned inflationen till 2,2 procent i juni mot väntade 2,3
procent.
Industriproduktionen sjönk även inom EMU och backade med 2,8 procent i maj
jämfört med samma månad förra året. Det var dock bättre än en väntad nedgång
på 3,2 procent.
I USA visade sig att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd
minskade med 26 000 personer till 350 000 personer, vilket var bättre än de 372
000 nya arbetssökande som analytikerna hade räknat med.
Trots svängningar på aktiemarknaderna de senaste dagarna slutade veckan med

små förändringar. Aktier mätt med det globala aktieindexet MSCI All Country
World backade med 0,5 procent medan Stockholmsbörsen gick upp med 0,5
procent. Råvaror fortsatte dock sin uppåtgående trend och råvaruindexet
Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) klättrade med hela 2,7 procent under
veckan.
Räntorna fortsatte att sjunka i veckan. Den amerikanska 10-årsräntan sjönk 6
punkter till 1,49 procent medan den svenska motsvarigheten backade med 5
punkter ned till 1,27 procent.
På valutamarknaden fortsatte de senaste veckornas trend med dollarförstärkning
och euroförsvagning mot svenska kronan. Dollarn stärktes 0,2 procent till 7,03
kronor medan euron försvagades med 0,2 procent till 8,61 kronor.
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