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Det breda indexet OMX 
SPI uppvisade under 
januari månad en klart 
negativ utveckling 
totalt sett med en 
nedgång på minus 
10,43 procent. 
Månaden präglades 
denna period 
mestadels av en 
nedåtriktad 
kursutveckling gällande 
de flesta bolag 
ingående i indexet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022 inleddes med en ordentlig rekyl på samtliga aktiemarknader i världen. 
Högt värderade teknikaktier var tydliga förlorare under januari. Det finns flera 
orsaker och förklaringar till detta. Vi har i tidigare brev pekat på ett antal 
viktiga faktorer och det som vi ser som det enskilt största hotet mot en bra 
utveckling på världens börser är utvecklingen av den amerikanska räntan och 
hur inflationen kommer att utvecklas. Gällande den geopolitiska situationen 

med en instabil situation runt Ukraina så tror vi dock inte att Ryssland satsar på en fullskalig invasion utan 
nöjer sig med hot, vapenskrammel och ett försök att destabilisera och splittra NATO. 

När det gäller räntans utveckling i USA så tror nu flera analytiker på upp till fem höjningar i år och 3 till 4 
höjningar nästa år tills FED når sin historiska neutrala nivå på lite drygt 2 procent. Inflationen kommer troligtvis 
att sjunka ner successivt fram till sommaren när energipriserna stabiliseras. Två andra viktiga faktorer att hålla 
ögonen på är hur löneutvecklingen blir i USA samt hur snabbt man kan täcka upp för tappet som skett vad 
gäller produktion av vissa komponenter för tillverkningsindustrin.  

Inflationen som även i Sverige ligger kvar på en hög nivå nu spås sjunka ner mot en mer normal nivå senare i 
år. Räknar man bort energipriser så ligger inflationen nu nära Riksbankens långsiktiga mål på 2 procent. En 
första räntehöjning förväntas ske under andra halvåret 2024 enligt RB:s nyligen uppdaterade prognos vilket 
ändå måste tas med en nypa salt och en höjning kan ligga närmare i tiden. En stramare penningpolitik i syfte 
att få ner inflationen bidrar också till att sannolikheten för en snabb återställning av börskurserna blir ganska 
liten.  
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Marknadens generella inställning och sentiment har förändrats till en mer negativ grundinställning och då blir 
även tolkningen av börsbolagens resultat negativ nästan oavsett hur bra siffror man kan visa upp. Trots detta 
finns ändå en rad anledningar att se lite mer positivt på resten av 2022. Vi är nu i slutet av årets första 
rapportperiod. Generellt sett så visar de flesta företag ökade resultat och vi ser även en ökad orderingång i 
tillverkande industribolag trots komponentbrist och produktionsstopp. Ungefär hälften av bolagen ser bättre 
tider framåt vad gäller försäljning i år medan den andra hälften har en oförändrad syn.  

För det sista kvartalet 2021 så visar de redovisande företagen en betydligt högre försäljning än väntat. Även 
rörelsemarginalerna ser ut att ligga kvar på en hög nivå. Det är därför lite märkligt att de stora 
försäljningsökningarna inte lett till bättre kursutveckling för verkstadsbolagen. Förklaringen ligger nog i det jag 
skrev ovan om negativt tolkningsföreträde som råder nu. När marknaden väl ser vägen framåt igen vad gäller 
inflation och räntor kan vi mycket väl få se högre aktiekurser igen. 

Summerar vi läget så ser vi i nuläget ingen omedelbar återställning av börskurserna till den nivå vi hade de 
första dagarna i januari. Det kan bli en fortsatt skakig resa innan marknaden fått mer klarhet i hur 
centralbankerna kommer att agera. Räkna med att det första halvåret fortsätter att vara volatilt på börsen. 
På lite längre sikt är dock aktier fortfarande det bästa alternativet för att skapa avkastning. 

Assa Abloy är en världsledande leverantör av 

lås och dörrlösningar med huvudkontor i 

Stockholm. Bolaget har 48	000 anställda i 70 

länder. Assa bedriver sin verksamhet i en 

decentraliserad organisation inom sina tre 

huvudsakliga geografiska marknader. Bolaget 

har ett mål på 10 procents tillväxt drivet av en 

kombination av organisk och förvärvad tillväxt. 

75 procent av försäljningen sker till 

kommersiella köpare och 25 procent sker till 

bostäder. Assa har en ständigt pågående 

produktutveckling som tillsammans med en 

aktiv prissättningsstrategi har lett till att 

företaget nu ligger nära sitt långsiktiga 

marginalmål på 17 procent. 

 

 

 

 

För 2022 ser analytiker att Assa genom fortsatta förvärv och en robust tillväxt i bolagets marknader fortsätter att 

växa. Dessutom gynnas bolaget av fallande stålpriser på världsmarknaden. Bolaget beräknas under 2022 omsätta 

95 mdr SEK till en EBIT-marginal på närmare 16 procent. 
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