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Det breda indexet OMX 

SPI uppvisade under 

oktober månad en positiv 

utveckling totalt sett med 

en uppgång på plus 4,69 

procent. Månaden 

präglades denna period 

mestadels av kursrörelser 

uppåt på de flesta bolag 

ingående i indexet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osäkerheten i vår omvärld kvarstår. Det som ligger i marknadens fokus är oron för stigande inflation, 

komponentbrist och centralbankernas åtstramningsplaner. Stort fokus ligger alltså på hur 

amerikanska centralbanken FED kommer att agera framåt. I dagsläget köper FED obligationer för 120 

miljarder dollar i månaden. 3/11 meddelade man sin plan framåt vilken innebär att FED minskar de 

månatliga obligationsköpen med 15 miljarder USD per månad. Detta öppnar då för en möjlig första 

räntehöjning i USA andra halvåret 2022. Man är också beredda på att låta inflationen tillfälligt skjuta över målet på 2 procent eftersom 

man bedömer att den senaste tidens stigande inflation är mer tillfällig och beroende på den senaste tidens prisuppgångar på energi och 

råvaror. De hittills rapporterande bolagen visar på att de fortfarande befinner sig i en stark vinstcykel, trots produktionsstörningar, dyrare 

råvaror och högre energipriser. Bra också att bolagen lyckades undvika större, negativa överraskningar. Det fanns av allt att döma en 

underliggande oro att det skulle dyka upp något som skulle få börsen på dåligt humör. Vi fick även signaler från bolagen i Q3-rapporterna 

att efterfrågan är fortsatt hög och att marginalerna försvaras och vinstutvecklingen fortsatt är god. Tydligt är att efterfrågan fortsatt är 

mycket stark och att problemen snarare ligger i möjligheten att producera och leverera produkterna. Det har gjort det svårare för bolag 

att prognosticera framtiden och för analytiker att bedöma bolagens produktionstillväxt. Över lag har försäljningssiffrorna för de 

rapporterande bolagen kommit in i linje med förväntningarna samtidigt som vinsterna i de flesta fallen slagit förväntningarna vilket är en 

signal om att bolagen lyckats parera problemen och försvara lönsamheten. Däremot tar det tid att föra ut ökade kostnader på kund men 

vi väntar oss att bolagen kontinuerligt kommer försöka höja priserna framöver. Ur rapporterna kan vi även utläsa att problemen i 

leveransleden är långt ifrån lösta då ingen kan säga när situationen blir normal igen. Oljepriset har i skrivande stund börjat falla tillbaka 

igen från höstens toppnoteringar vilket även bör få elpriset att sjunka tillbaka något. I USA har rekordmånga bolag slagit 
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vinstförväntningarna där de många bolag lyckats med att guida ned förväntningarna inför rapporterna. Framför allt visar bankerna styrka 

och marknaden handlar upp bankerna på grund av stigande räntor, hög förvärvsaktivitet i marknaden, minskade kreditförluster och 

återupptagna aktieutdelningar. Vi noterar även generella signaler från bolagens Q3-rapporter att efterfrågan är fortsatt hög och att 

marginalerna försvaras och vinstutvecklingen fortsatt är god. Sammantaget har vi en försiktigt positiv syn på aktiemarknaden resten av 

2021 och behåller för närvarande vår aktievikt i mandaten. 
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