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Diskussion med en prenumerant av Dagens Börs 
 

Den 3 juni 2015 08:07 skrev Bernt <BERNT@mvu.se>: 
Jag höll mitt lunchföredrag på Medborgarskolan den 22 april i år! 
  
Ni får i efterhand min analys av scenariot Kina. Jag hann inte berätta 
allt under föredraget. Detta scenario är intressant eftersom även 
Kina stimulerar ekonomin pga problem med allt lägre tillväxt! 
Kina fuskar o har utbrett korruption. Fuskar med statistik. Fusk i samband 
med lån o redovisning upptäckte vi problem med i Sverige under 90-tals- 
krisen. Tänk om Kina får en liknande fastighets- o bankkris! Då får vi 
en djup depression i hela världen!  
  
Bubbla på aktiemarknaden fortsätter man att blåsa upp. Jag tror att 
den spricker snart! Shanghai o Shenzhen har gått upp över 100% det  
senaste året. Ännu större bubbla var det innan finanskrisen.  
Nu har man stora lån o skulder i Kina pga stimulanserna i samband 
med finanskrisen o pga målet att hålla uppe tillväxten. Man bygger 
fastigheter, vägar o järnvägar. Skillnaden mellan Kina o Grekland är 
att Grekland har lånat av utlandet. Kina har en stor valutareserv så 
de har i princip en fordran på utlandet. Det finns dock regioner inom 
Kina som är mycket svårt skuldsatta. Trots detta tror jag att det blir 
ungefär som dominobrickor där vi först får en fastighetskris o som sedan 
övergår i en finanskris. Detta leder till oro för lägre tillväxt i Kina. Detta 
kommer att smitta resten av världen!  
  
Var mycket försiktig med er aktieaffärer! 
Trevlig sommar 
önskar Bernt 
 

Den 3 juni 2015 09:15 skrev Bernt <BERNT@mvu.se>: 
Jag tror på en nedgång för alla börser i världen. Dessutom nedgångar inom 
fastigheter o råvaror! Jag tror att det blir oerhört turbulent!!! Gör man rätt 
så kommer man att kunna tjäna oerhört mycket pengar!!! Volatilitet är 
en TRADERS bästa vän!!! 
  
Jag tror på en nedgång som efter finanskrisen. Toppen nåddes under slutet  
av 2007. Nedgång 2008 o botten nåddes i USA i mars 2009. Jag tror att  
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denna nedgång blir större 30-talsdepressionen i världen. Jag är övertygad 
om att vi får topparna under april - juni. Nedgång åtminstone till oktober! 
Troligen en större rekyl upp, innan vi får en nedgång under 1-2 år! 
  
För eller senare så får vi en nedgång. En del tror på en liten nedgång på 
20-30% o att toppen nås om 1-2 år. Det är omöjligt att veta! 
mvh/Bernt 
 

Den 4 juni 2015 08:11 skrev Bernt <BERNT@mvu.se>: 
Hej! 
Roligt att du hör av dig så att jag har någon att diskutera aktier med! 
Jag undviker just nu konkreta råd. Allt mitt arbete går ut på att hitta  
toppen för världens viktigaste börser! Hittar jag toppen så kommer jag 
att kunna tjäna pengar på nedgången!  
Bättre att hitta säljkandidater inför en nedgång en att försöka ett av 
de fåtal aktier som går upp under en allmän o större nedgång!  
1) Först bedömer man marknadens riktning! 
2) Vid tro på uppgång! Försök hitta de BÄSTA KÖPKANDIDATERNA! 
3) Vid tro på nedgång! Försök hitta de BÄSTA SÄLJKANDIDATERNA!!!!!!!!!! 
4) Använd HÄVSTÅNGSINSTRUMENT för att ÖKA avkastningen!  
5) Noggrann UPPFÖLJNING av utvecklingen! 
6) GOLF o Meditation för att hantera PSYKOLOGIN! 
7) TÅLAMOD o vänta på att man får RÄTT e FEL!!! 
mvh/BLE 
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