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Case ETP
Handelsbanken Capital Markets topprankade analys ligger till grund för affärsförslagen i ”Veckans ETP”. ETP är den engelska förkortningen för
Exchange Traded Products och omfattar börshandlade fonder (ETF) och börshandlade certifikat (ETN). I ”Veckans ETP” kommer du att få affärsförslag på Nordens mest handlade och populära ETF:er (från XACT) och ETN:er (i form av Handelsbanken Capital Markets Bull & Bear).

XACT Oil Service

•

På Handelsbankens seminarium för små- och medelstora bolag i mitten på juni var det idel positiva
tongångar från bolagen i oljeservicesektorn. Slutsatserna är att det är en ihållande global tillväxt med
god efterfrågan inom såväl prospektering som på
service samt undervattens- och borrutrustning.

•

Oslobörsen är världens näst största marknad för
oljeservicebolag, både i antal och i marknadsvärde.
Oljeservicesektorn har utvecklats väl under de senaste åren och med stöd av hög global efterfrågan
bedömer vi att utsikterna är fortsatt ljusa.

•

Den makroekonomiska oron och nedgången i oljepriset har tyngt Oljeserviceindex (OBOSX) under de
senaste månaderna vilket har medfört att värderingen är mycket attraktiv. TGS och Aker Solutions är favoriterna men vi har en positiv syn på samtliga underliggande innehav i XACT Oil Service och bedömer att potentialen är god. Brasklapp: I Handelsbankens sentimentundersökning bland nordiska portföljförvaltare (i maj) framgick att oljeservice, tillsammans
med verkstad, är relativt sett överviktade sektorer.

•
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Fakta
Kortnamn: XACT Oil Service
ISIN: LU0554583590
Börs: Oslo Börs
Valuta: NOK
Utfärdare: XACT
Underliggande: De största och mest omsatta norska
aktierna inom oljeservicesektorn; bl.a. Aker Solutions,
Fred Olsen Energy, Seadrill, Subsea7 och Petroleum
Geo-Services.
Värderingsvaluta: NOK

Vänligen notera att affärsförslagen i denna produkt baseras på trading-idéer med kortare horisont än Handelsbanken Capital Markets
normala rekommendationshorisont på 12 månader.
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Disclaimer
IMPORTANT NOTICE! This communication is a product of Handelsbanken Capital Markets. 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.

Detta affärsförslag är framtaget av Handelsbanken Capital Markets, som är en division av Svenska Handelsbanken AB (publ) org nr 502007-7862, i fortsättningen kallad Handelsbanken. De personer som utarbetat affärsförslaget är inte analytiker och materialet är därför inte oberoende investeringsanalys enligt definitionen i relevanta lagar och föreskrifter.
Syftet med materialet är att ge allmän information till kunderna och utgör inte ett personligt investeringsråd eller rekommendation och informationen ska inte ensam utgöra underlag
för investeringsbeslut. Placerare bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut på egen erfarenhet och egna tillgångar och resurser. Åsikterna i materialet är
föremål för förändring och kan också variera från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbankens analysavdelning. Informationen i förslaget 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 därtill. Handelsbanken
ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. För ytterligare information om Handelsbankens produkter, inklusive riskinformation, hänvisas till ”Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram” som finns att
tillgå www.handelsbanken.se/prospektochprogram eller på bankens kontor.
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