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Det breda indexet OMX 

SPI uppvisade under 

november månad en svagt 

positiv utveckling totalt 

sett med en uppgång på 

plus 1,21 procent. 

Månaden präglades 

denna period av stora  

kursrörelser gällande de 

flesta bolag ingående i 

indexet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November månad var återigen en månad med en större marknadsosäkerhet på grund av ett fortsatt 

högt inflationstryck, begynnande nedtrappning av centralbankernas tillgångsköp samt nyheten om   

den nya virusmutationen Omikron. Även de höga prisnivåerna på energi och insatsvaror bidrar till 

en lite skakig resa på både aktie- och räntemarknaderna men egentligen utan större katastrofer. 

Snarare har finansmarknaden, och då främst aktiemarknaden, återigen visat en stor motståndskraft 

mot de små kriser vi har haft hittills. Ett starkt bidragande skäl till detta är att det fortfarande finns en stark tro på framtida stigande 

vinster så länge tillväxtsignalerna pekar uppåt, även om den nya virusvarianten skulle ställa till det på kort sikt. Indikation på detta ser 

man även på att VIX-index, ett mycket använt index för mätning av volatiliteten på aktiemarknaderna, steg till årshögsta i USA och 

Europa.  

Senatens utfrågning av FED-chefen i slutet på november bidrog till börsturbulensen, framförallt efter att Jerome Powell då flaggade för 

att minskningen av återköpsprogrammen kan komma att gå snabbare än väntat. Uttalandet bidrog till att aktiemarknaden initialt föll 

kraftigt för att sen återhämta sig något igen. Osäkerheten kring påverkansgraden av den nya virusvarianten Omikron kommer troligen 

att fortsätta dominera börshumöret under resten av året. WHO och representanter från vaccinforskningen bedömer att de under den 

närmaste tiden förhoppningsvis har en tydligare bild kring karaktären och konsekvenserna av den nya virusvarianten. Troligtvis klarnar 

bilden i närtid men det står utom tvivel att de åtgärder och restriktioner som nu kommer att implementeras för att begränsa 

smittspridningen kommer att ha en dämpande effekt på den globala återhämtningen.  

Samtidigt gör Folkhälsomyndigheten i Sverige bedömningen att nya coronaåtgärder kan införas snart för att begränsa smittspridningen. 

Beroende på omfattningen av restriktionerna så finns det risk att tjänstesektorns aktivitet dämpas under december. I ett globalt 
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perspektiv skulle Omikron kunna öka trycket uppåt på inflationen i USA än mer genom att sätta ytterligare press på leveranskedjorna 

och förvärra bristen på arbetskraft, vilket även kan påverka centralbankernas planerade räntehöjningar. Bedömningen allmänt är ändå 

att beredskapen för en ny smittovåg är väsentligt mycket bättre nu än vid det första pandemiutbrottet för att hantera smittspridning, 

men trots det kan osäkerheten kortsiktigt ge förutsättningar för fortsatt marknadsturbulens.  

Riksbanken i Sverige lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid sitt möte i november vilket också var i linje med marknadens 

förväntningar. En första höjning av reporäntan kommer med all sannolikhet att ske mot slutet av 2024 i linje med Riksbankens egna 

prognoser. Bristen på insatsvaror, höga energipriser och problem med transporter ger enligt Ingves ett högre inflationstryck.  

Riksbankens egen bedömning är att inflationen som nu ligger på tre procent sakta kommer att gå tillbaka ner mot två procent igen. Det 

finns dock flera bedömare i marknaden som tror att inflationen kommer att ligga kvar på en högre nivå under en längre tid än 

Riksbanken själva tror och därför kan detta komma att leda till en tidigare höjning av reporäntan. 

Summerat så ser det trots allt rätt ljust ut för en positiv avslutning på detta börsår. Hittills så har varje tapp på börsen kopplat till 

virusutbrott återhämtats. Även med hänsyn taget till rådande ränteläge är aktier fortfarande huvudalternativet när det gäller att skapa 

avkastning. 

 

 

 
Sinch är ett Stockholmsbaserat bolag med en världsledande 

teknik för överföring av molnbaserade och automatiserade 

företagsmeddelanden. Det handlar t ex om 

bokningsbekräftelser från flygbolag, engångslösenord från 

internetbanker som levereras via SMS eller mail. Sinch kan 

genom koppling till de flesta mobiloperatörer i världen 

snabbt skicka mycket stora volymer av meddelanden.  

Antalet skickade företagsmeddelanden hart ökat enormt de 

senaste åren vilket lett till en kraftig tillväxt för Sinch. 

Börsvärdet är idag ca 85 miljarder men har varit betydligt 

högre. Bolaget beräknas 2021 omsätta drygt 10 mdr kr till en 

genomsnittlig marginal på 25 procent. I den senaste 

kvartalsrapporten meddelar bolaget en bruttovinst på 896 

msek och en organisk tillväxt på 20 procent, delvis driven av 

förvärv. Flera av nyförvärven har lägre bruttomarginal än 

koncernens tidigare genomsnitt vilket var en negativ nyhet i 

kvartalsrapporten. Sinch pressas också av att större kunder 

som t ex Google förhandlat sig till större volymrabatter. 

Givet att prispressen avtar så ser flera analytiker ett köpläge nu i aktien. När företaget fullt ut integrerat sina nya förvärv och 

meddelandevolymerna åter ökar så bör även omsättning och lönsamhet lyfta igen. Givet att detta kan ta några kvartal så kan man räkna 

med att värderingen kommer att ligga kvar på nuvarande nivå ett tag för att därefter åter stiga mot gamla nivåer igen. Något som talar 

för Sinch är att deras konkurrenter inte har samma låga kostnadsläge eller unika nätverk av operatörer. 

 

Jag ber att få önska samtliga läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 

Mats Planthaber 

Ordförande Förvaltningsrådet/Investeraransvarig 
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