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Börsrummets Trading Case
De globala aktiemarknaderna fortsätter att visa styrka. Samtliga marknader vi följer ur ett kvant/tekniskt perspektiv befinner sig i en stigande trend och vi bedömer att sannolikheten för fortsatt uppgång är god.
Vi räknar med att sentimentet kring energisektorn kommer att vara bra. Utöver positiv konjunkturell data, framförallt från USA och Kina, är en god orderingång inom prospektering stödjande till riskaptiten för ett flertal aktier i
sektorn. En säsongsmässigt högre efterfrågan på olja i februari kontra januari och fortsatt oro i Nordafrika och
mellanöstern (för angrepp på energianläggningar och politiska konflikter) bör dessutom ge stöd åt ett relativt
högt oljepris.
XACT ENERGI (ISIN: LU0530353373) ger en bred exponering mot flera nordiska bolag med verksamhet inom
energisektorn, däribland Statoil, Lundin Petroleum, Fortum och Subsea 7. Precis som samtliga av XACT´s sektor-ETF:er har XACT ENERGI fondens riskspridning och aktiens handelsmöjligheter.

Grafen visar historiken för XACT ENERGI sedan 2010 .

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Vill du veta mer om hur de olika alternativen fungerar?
Gå in på Handelsbankens webbplats handelsbanken.se/borsrummet. Där finner du information om Handelsbankens
börshandlade produkter ETP:er. Du kan även anmäla dig för Handelsbankens nyhetsbrev. För ytterligare information
kontakta ditt närmaste Handelsbankskontor.

Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till
Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag
för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.
Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen
grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.
Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och
det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by
Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes
the laws of such country.
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