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Hej!
Jag skulle uppskatta om du tog dig tid o svarade på några frågor! Jag skickar ut svaren till alla som
svarat! Jag bifogar en bild över utvecklingen för DJIA för de senaste fem åren (veckodiagram). Där
kan du se de senaste två uppgångarna efter paniken i 9 feb 2018 o 24 dec 2018.
Nuvarande uppgång :
Hur länge innan topp?
Hur hög blir toppen? Nytt ATH?
Varför längre/kortare?
Varför ATH eller inte?
Hur tror ni Corona utvecklas?
Är det värsta över?
Startar vi upp snart i Europa/USA?
Kvartalsrapporter?
Sämre eller bättre än väntat?
Hur reagerar man på Q1-rapporterna?
När är coronaeffekterna över?
Min tanke var att vi skall läsa varandras funderingar! Svara helst senast imorgon så att jag kan
skicka ut Sammanställningen under helgen! Med vänlig hälsning/Bernt

TACK! Svaren är ordnade i tidsordning. Mycket intressant läsning! Mvh/Bernt
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Bernt,
Inga lätta frågor!
Ser Corona som början på en förändring av mycket. Hur vi jobbar, reser, bor på hotel och
kommunicerar. Miljöfrågan kommer att kopplad in!
I Europa kommer Italien & Spanien nästa vara i konkurs. Frankrike har, enligt mig, mycket stora
strukturella problem som inte kommet till ytan.
China flyttar fram sina positioner och USA backar!
Svaret på dina frågor: Det blir inte som förut!
Med vänlig hälsning,
Sten
Hej Bernt,
Se nedan.
Med vänlig hälsning,
Rolf
Nuvarande uppgång :
Hur länge innan topp? JAG TROR ATT DEN SENASTE UPPGÅNGEN KOMMER ATT AVBRYTAS GANSKA
SNART DVS. INOM NÅGRA VECKOR NÄR NYA VÅGOR ATT VIRUS SPRIDNING BLIR VERKLIGHET.
ANTALET DÖDA ÄR FORTFARANDE EXTREMT LÅGT PROCENTUELLT AV HELA BEFOLKNINGEN.
MYCKET TALAR FÖR ATT ÅTMINSTONE 50% AV VÄRLDSBEFOLKNINGEN KOMMER ATT DRABBAR
OCH ATT DÖDSFREKVENSEN LIGGER MELLAN 0,5-1%.
Hur hög blir toppen? Nytt ATH? JAG TROR INTE ATT DET BLIR EN NY TOPP SOM ÄR HÖGRE ÄN DEN
NUVARANDE UPPGÅNGEN. SNART GÅR DET UTFÖR IGEN.
Varför längre/kortare? FÖRSTÅR INTE FRÅGAN.
Varför ATH eller inte? VI KOMMER INTE ATT FÅ EN NY ATH INNAN MÄNNISKOR HAR VACCINERATS
OCH DET BORDE TA MÅNGA ÅR TILL SÅ KANSKE 2023.
Hur tror ni Corona utvecklas?
Är det värsta över? NEJ. VI ÄR BARA I BÖRJAN, JAG TROR ATT CORONA KOMMER ATT KOMMA I
VÅGOR INKLUDERAT NYA VÅGOR TILL KINA IGEN DÄR ENDAST EN LITEN BRÅKDEL BLEV SMITTADE I
FÖRSTA OMGÅNGEN. FOLK RESER SÅ MYCKET ATT CORONA KOMMER TILLBAKA TILL KINA IGEN.
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Startar vi upp snart i Europa/USA? KANSKE I HÖST FÖR SNART KOMMER VI ATT MÄRKA ATT
VIRUSET KOMMER TILLBAKA TILL OMRÅDEN DÄR VI TRODDE DET VÄRSTA VAR ÖVER.
Kvartalsrapporter?
Sämre eller bättre än väntat? VET INTE.
Hur reagerar man på Q1-rapporterna? RAPPORTERNA KÄNNS GANSKA IRRELEVANTA MED TANKE
PÅ ATT EPIDEMIN TOG FART I SLUTET AV FÖRSTA KVARTALET.
När är coronaeffekterna över? KANSKE OM NÅGRA ÅR.

Nuvarande uppgång :
Hur länge innan topp? Senasi i maj.
Hur hög blir toppen? Nytt ATH? Jag räknar med att återhämtningen stannar vid 60% av nedgången.
Inget nytt ATH i år.
Varför längre/kortare? Marknaden vill veta hur företagen klarar sig och det syns inte förrän vid Q2.
Varför ATH eller inte? Vi vet att många företag ser minskade intäkter närmaste tiden som följd av
åtgärder mot pandemin.
Hur tror ni Corona utvecklas?
Är det värsta över? Nej. Vissa länder planar ut men långt i från alla. Jag ser slutet av sommaren
tidigast.
Startar vi upp snart i Europa/USA? Tidigast i juni, troligen senare.
Kvartalsrapporter?
Sämre eller bättre än väntat? Något bättre än väntat då problemen kom sent i Q1.
Hur reagerar man på Q1-rapporterna? Avvaktande, man vill se Q2.
När är coronaeffekterna över? När vaccin finns i masstillverkning vilket jag inte ser före årets slut
eller in i nästa.
Situationen är unik. Tittar vi tillbaka på svininfluensan 2009 så var den strax efter kraschen och gav
inte mycket spår på börsen. När vaccin var framme var pandemin nästan över. Jag ser vissa likheter
med 2001-2003.
Janne
Det går upp en bit till säg 8% som högst. = Som glädje för värsta rädslan för Corona bleks av. Men
när q2 kommer inser man problemens styrka igen och då sjunker index ja jag tror det värsta när det
gäller börsen är över men lidandet bland folk i världen är inte som värst än tyvärr. . Europa startar
upp sakta och lugnt det har ju redan börjat men tar ett antal månader innan det känns lugnt. Som
sagt q2 blir inte roligt men antagligen är mycket inprisat och därför kan en del bolag överaska men
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de flestas rapporter blir dyster läsning och index sjunker. Om ett år pratar vi intecorona så mycket
längre......... hoppas jag. KA
Skickat från min iPhone

Hej Bernt,
Mycket svåra frågor i dessa coronatider men gissa kan man ju alltid…
se nedan i ditt mejl.
Svinga lugnt!
Glad Påsk!
Mvh Håkan
Nuvarande uppgång :
Hur länge innan topp? Topp inom en månad sedan kommer det att gå ner igen. Men spar man på
längre sikt (2-3 år) så kan man sprida inköpen från nu till hösten.
Hur hög blir toppen? Nytt ATH? Ja ny ATH inom 3 år men inte i år.
Varför längre/kortare? Ingen ny ATH innan marknaden vet hur lång tid pandomin kommer att
påverka ekonomin.
Varför ATH eller inte? Ny ATH kommer alltid i sinom tid för den långsiktige.
Hur tror ni Corona utvecklas?
Är det värsta över? Olika länder är i olika faser. I Europa tror jag att det värsta är över aug/sept.
USA något senare men i år. Men det värsta har inte ens börjat i Sydamerika, Indien och Afrika.
Startar vi upp snart i Europa/USA? Europa aug/sep, USA Q4.
Kvartalsrapporter?
Sämre eller bättre än väntat?
Hur reagerar man på Q1-rapporterna? Tror inte de kommer att påverka kurserna nämnvärt. Tron
om framtiden är helt överskuggande, dvs hur är läget och prognoserna för pandemin.
När är coronaeffekterna över? Vi kommer att se effekter ända in i 2021.

Hejsan Bernt!
Lite sent, men här kommer mina kommentarer:
Nuvarande uppgång :
Hur länge innan topp? Min gissning 1-2 månader, förmodligen snabbare uppgång initialt.
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Hur hög blir toppen? Nytt ATH? Nej, tror inte på ATH, Tror inte vi når lika högt som innan Corona,
men inte så långt ifrån, 90% kanske?
Varför längre/kortare? Tror att det finns en underliggande konjunkturnedgång. tror att vi får en
längre nedgång när rapporterna för Q2 kommer.
Varför ATH eller inte? Se ovan, nummer 3
Hur tror ni Corona utvecklas?
Är det värsta över? Värsta börspaniken är nog över, men tror att det kommer fler panikdippar. Tror
det kommer att fortsätta påverka oss under längre tid 0.5-1 år.
Startar vi upp snart i Europa/USA? Skulle gissa 1-2 månader generellt, epidemin har kommit lite
olika långt i olika länder. Restriktioner kommer nog att finnas kvar längre, flera månader.
Kvartalsrapporter?
Sämre eller bättre än väntat? Q2 är nog ett förlorat kvartal, återhämtning Q3-Q4
Hur reagerar man på Q1-rapporterna? Tror inte att de påverkar så mycket(bortsett från vissa
företag), paniken påverkar mer.
När är coronaeffekterna över? Ca 1 år skulle jag gissa. Det kan också vara så att Corona är en svart
svan , dvs triggar en lågkonjunktur.
Mvh
/Stefan
Nuvarande uppgång :
1. Topp i år, gissningsvis Q3.
2. Det blir nytt ATH.
3. Det kommer att ta lite tid innan börsen tycker att de dåliga nyheter som inte har kommit ännu är
diskonterade och börsen tycker antingen "det kan inte bli värre" eller "det var inte så illa".
4. Massiva stimulanser från stater lyfter börserna. Jag tror att det kommer fler stimulanspaket från
amerikanska staten, EU etc.
Corona
1. Värsta är över i Europa, men inte i USA än.
2. Start under Q2, men kanske inte riktigt än.
Kvartalsrapporter
1. Sämre än väntat.
2. Inte någon stor effekt pga stor nedgång redan.
3. Tidigast om ett år, när nästa Q2 har kommit.
Mvh Per-Magnus

VNG200412
Enkät ”Analys av börs o konjunktur”
sida 6
Hej Bernt,
mycket trickiga frågor, måste säga att jag inte har en aning eller åsikt på de flesta frågorna.
Den enda frågan jag har en åsikt om är om det värsta är över - tyvärr tror jag inte det.
Tror inte vi har sett det värsta än i någon av de stora länderna som USA, Ryssland eller Indien ... och
Afrika.
Q1 rapporterna blir nog överlag ganska ok då Coronan inte hann påverka så mycket, problemet är
snarare när företagen samtidigt ska tala om vad de tror framöver...
Hälsningar Torbjörn
Ursäkta sent svar, jag har svarar som jag tror nedan ( dock ändrar jag snabbt uppfattning beroende
av vilken ny info som kommer varje dag)
Med vänliga hälsningar Jonas
Nuvarande uppgång :
Hur länge innan topp?
Beror på när länder och produktion kommer igång, gissar ändå på årsskiftet
Hur hög blir toppen? Nytt ATH?
Jag tror det blir nya ATH pga många snabbt blir rädda o missa uppgången och in med pengar på
nytt i kombination med TINA
Varför längre/kortare?
Varför ATH eller inte? Svar ovan
Hur tror ni Corona utvecklas?
Är det värsta över?
Jag tror och hoppas det men följer det varje dag
Startar vi upp snart i Europa/USA?
Jag tror både USA och Europa snurrar på nytt inom 30dagar
Kvartalsrapporter?
Sämre eller bättre än väntat?
Tror Q1 blir skapliga och Q2 sämre
Hur reagerar man på Q1-rapporterna?
Tror dom är skapliga ( om inte bolag passar på och ”skylla en del på Corona för att man kan och
därav passar på då kan ju Q1 bli sämre
När är coronaeffekterna över?
Jag tror det är helt borta före årsskiftet

