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----- Original Message ----From: Bernt Eklund
To: Christina Löfdahl
Sent: Tuesday, October 04, 2011 8:28 AM
Subject: Fw: OMXS30 902,72 -0,8%, DJIA -2,4%, NComp -3,3%! Marknadsanalys!!!
Till: Fredrik Lundberg, personligt
styrelsen i Industrivärden (mitt säljtips av IV har nu bytts till ett köptips!!!)
Bernt L Eklund, värmlandsfilosof, www.MVU.se
PS! Jag läste kvartalsrapporten och det var ju en hemsk OTUR att ni köpte precis på toppen
av kurserna i juni-juli trots att ni fått en varning om nedgång. Ett av mina skäl till tro på nedgång
var att SHB hade vidtagit åtgärden med långsiktig finansiering med tanke på framtida oro på
kreditmarknaden. Bara detta borde ju ha medfört att man skulle ha avvaktat med köp!
Sverker Martin-Löf är en katastrof som ordförande och jag kommer att ta upp detta i samband
med nästa bolagsstämma!!! DS!
----- Original Message ----From: Bernt Eklund
To: B
Sent: Tuesday, October 04, 2011 8:12 AM
Subject: DB: OMXS30 902,72 -0,8%, DJIA -2,4%, NComp -3,3%! Marknadsanalys!!!

Min tro är att den svenska börsen vänder upp för en lite längre rekyl under oktober.
(se bifogad marknadsanalys!, KÖPT: Industrivärden o Volvo)
2011-10-03 OMXS30
902,72
-0,8%
oms 19,9 mdr
Asienbörserna gick ner kraftigt, ca -3,0%, pga nedgångar i Europa och USA under fredagen.
Stark oro för en svagare amerikansk ekonomi. Det kinesiska inköpschefsindexet steg med
några tiondelar till 51,2. Kinas tillverkning sjönk för tredje månaden i rad. Det finns en risk
för en kraftig ökning av betalningsinställelser i Kina. Banker i Hong Kong och finansaktier i
Japan sjönk kraftigt. Greklands regering tillkännagav att man kommer att missa
underskottsmålet och detta skapade oro. Brittiska och amerikanska inköpsindex positiva och
indikerade expansion. DJIA 10655 -2,4%, NComp 2336 -3,3%. Oro för grekisk
betalningsinställelse och oro för världsekonomin gjorde att kurserna gick ner trots att
inköpschefsindex för tillverkningsindustrin låg på 51,6 och indikerar expansion!§
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