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Det breda indexet 
OMX SPI uppvisade 
under december 
månad en klart positiv 
utveckling totalt sett 
med en uppgång på 
plus 5,21 procent. 
Månaden präglades 
denna period 
mestadels av en stabil 
kursutveckling 
gällande de flesta 
bolag ingående i 
indexet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 avslutades med en större uppgång i december när oron för nya virusvarianter 

tillfälligt minskade och ersattes med en allmän börsoptimism. Detta visade sig inte 

vara bestående in i starten av 2022 då vi åter såg några dagar med svagare 

utveckling på marknaderna. Jag vill passa på att fokusera på ett par områden som 

var för sig eller tillsammans kommer att vara betydelsefulla för börsernas utveckling 

under det kommande året. Om vi börjar med konjunkturen så väntas världsekonomin allmänt sett fortsätta att växa 

under 2022. Det som kan hindra tillväxten är flaskhalsar som komponentbrist, högre råvarupriser samt fortsatt höga 

energikostnader. Prognoserna för tillväxten av BNP i USA och Europa är fortfarande så pass goda att de bör ge stöd 

för fortsatt positiv vinstutveckling. Flera analytiker spår dessutom stigande vinster även för svenska börsbolag med 

omkring 5 till 10 procent.   

 

Inflationen har samtidigt bitit sig fast på en högre nivå än kanske många önskat. Tack vare stigande priser på bl a el 

så finns viss oro för att köpkraften hos konsumenterna inte blir lika stark som önskat. Det är högst troligt att om 

inflationen ligger kvar på den nivå den gör idag så får vi se ett antal penningpolitiska åtstramningar, först i USA. Det 

blir särskilt intressant att följa hur den amerikanska centralbanken FED väljer att agera. Att det blir en räntehöjning är 

helt klart och det viktiga då blir att se i vilken takt man kommer att fortsätta höjningarna. Detta kommer troligtvis att 

bli en av de viktigaste faktorerna för hur börserna utvecklar sig resten av året. Marknaden prisar idag in en 

sannolikhetsgrad på 70 procent för en första höjning i mars.  
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Den nya virusvarianten Omikron har åter lett till en ökad smittspridning men har i sin tur ännu inte lett till lika omfattande 

nedstängningar som tidigare. Denna nya variant verkar ha ett mildare sjukdomsförlopp än den tidigare och kräver 

därför mindre sjukvårdsbehandling. Vi får helt enkelt lära oss att leva med kommande mutationer av detta virus i 

framtiden och hoppas att de styrande politikerna agerar ansvarsfullt så att inte den ekonomiska utvecklingen bromsas 

alltför mycket av onödigt hårda restriktioner.  

 

Det finns vissa positiva tecken som visar på att komponentbristen börjar avta vilket skulle ge företagen möjlighet att 

producera och leverera i snabbare tempo igen. Många företag har nu stora orderstockar att beta av framåt i tiden 

vilket bör synas i de kommande kvartalens resultatrapporter. Fortsatt historiskt låga räntor, även inräknat en första 

höjning av styrräntan i USA, ger även detta ett bra stöd för god tillväxt. Sammantaget så behåller vi vår positiva 

marknadssyn och bedömer att aktiemarknaderna bör kunna utvecklas positivt även detta år om än inte så starkt som 

förra året. Vi får dock vänja oss vid att börsen kommer att kunna pendla kraftigt mellan plus och minus sett över hela 

börsåret. 

 

Under senare delen av förra året viktade vi om den svenska aktiedelen mot en mer indexnära förvaltning då de 

stigande marknadsräntorna fick många tillväxtaktier att rekylera. Vår bedömning är att man helt enkelt inte får 

tillräckligt betalt för den risk man tar om man har en övervikt i tillväxtaktier. Detta tror vi är en situation som kommer 

att bestå för överskådlig tid framåt men som vanligt så följer vi utvecklingen på finansmarknaderna noga och är 

lyhörda för de förändringar som sker över tid. 
 

Getinge är ett Göteborgsbaserat företag med en 

global närvaro som levererar marknadsledande 

produkter inom området tekniska lösningar för 

sjukvårdsindustrin. Getinge har över 10	000 

anställda i 40 länder. Företaget levererar även  

lösningar till företag verksamma inom Life Science-

området. Getinge har idag en mycket stark ställning 

inom områdena ventilatorer samt hjärt-

lungmaskiner där vi under pandemin sett en starkt 

växande efterfrågan på deras produkter. 

Framtidsutsikterna ser mycket positiva ut för 

Getinge eftersom det antas finnas ett uppdämt och 

fortsatt växande behov av bolagets 

sjukvårdslösningar. Efter en period då bolaget 

historiskt haft en hög skuldsättning siktar man på att 

vara i det närmaste skuldfria under 2022. Getinge 

beräknas omsätta ca 29 mdr sek under innevarande 

år till en EBIT-marginal på närmare 20 procent. 

Börsvärdet är idag ca 96 mdr sek. 
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