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Det breda indexet OMX SPI 
uppvisade under februari 
månad en kraftigt negativ 
utveckling totalt sett med 
en nedgång på minus 8 
procent. Månaden 
präglades denna period 
mestadels av en 
nedåtriktad kursutveckling 
gällande de flesta bolag 
ingående i indexet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Krigsutbrottet i Ukraina överskuggar allt annat som hänt under februari. Inte 
ens i fantasin kunde jag förutse den utveckling som ledde fram till Rysslands 
angrepp i syfte att erövra makten och avmilitarisera Ukraina. Alla typer av 
krig är naturligtvis moraliskt och etiskt förkastliga och orsakar alltid ett stort 
mänskligt lidande. Den största flyktingvågen sen andra världskrigets slut rör 
sig nu in mot de västliga delarna av Europa. Vid sidan av detta så påverkas 
naturligtvis världsekonomin och marknaderna på ett klart negativt sätt. Det 

vi har sett hittills är en enig opinion mot kriget från de flesta länder i världen, bortsett från Kina och Indien 
som säger sig vara neutrala.  

Många länder genomför nu sällan skådade ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Lägger man till ett 
eventuellt kommande olje-och gasembargo så dröjer det nog inte länge förrän Rysslands ekonomi hamnar i 
ett mycket svårt finansiellt läge. Förhoppningsvis kan detta sätta tillräcklig press på Rysslands ledning för 
att vilja trappa ner krigsinsatserna och i stället söka en förhandlingslösning. 

De kortsiktiga effekterna av den uppkomna krigssituationen är ett kraftigt stigande olje-och gaspris på 
världsmarknaderna. Detta leder även till ett extremt högt elpris i Sverige. Konsekvensen blir att inflationen 
späs på ytterligare både i USA och Sverige. Även matpriserna väntas stiga till sommaren eftersom Ryssland 
är en av världens största exportörer av vete.  

 

ALLMÄNT OM 
MARKNADEN 



Peak Asset Management AB 
Strandvägen 7A 
114 56 Stockholm 
08-400 28	200 

 

 

Rysslands försök att splittra NATO har helt misslyckats och en effekt av kriget man redan nu kan se är att 
tyngdpunkten i NATO flyttats över från USA till Europa då tom Sverige och Finland inte längre utesluter 
medlemskap. Nyligen togs också ett beslut av den svenska regeringen att öka försvarsutgifterna till att 
motsvara 2 % av BNP vilket är ett krav för medlemskap i NATO. Uteslutningen av Ryssland från det 
internationella betalsystemet SWIFT, begränsningar för ryskt flyg samt att ett antal kortföretag som Amex 
och Visa stängt möjligheterna för ryska medborgare att använda korten slår naturligtvis hårt mot den ryska 
befolkningens vardag.  

Vi ser framför oss störningar vad gäller leveranser av vissa tekniska insatsvaror till industrin i övriga Europa. 
Även valutorna har rört sig kraftigt med en tydlig uppvärdering av USD och EUR mot SEK där vi nyligen såg 
en dollar handlas för strax över tio kronor. Världen kommer återigen att behöva stöd från politiker och 
centralbanker i form av stora stödpaket för att hjälpa de ekonomier där lägre tillväxt hotar på grund av de 
störningar som uppstått. Förväntningarna på flera snabba räntehöjningar i USA har dämpats och vi ser att 
man i Europa kommer att avvakta med höjningar av styrräntorna i närtid. Räntan på en tio-årig svensk 
statsobligation ligger nu på 0,41 % jämfört med 0,71 % strax före den ryska attacken. 

Marknaderna kommer på kort sikt att vara extremt nyhetsstyrda där nyheter om utvecklingen av kriget och 
effekterna på världsekonomin kommer att styra börsutvecklingen. Skulle ett totalt stopp för köp av rysk olja 
och gas införas i fler länder än USA så behöver andra oljeexporterande länder sannolikt öka sin produktion 
för att täcka upp bortfallet eftersom Ryssland idag står för omkring 11 % av världens oljeproduktion. En 
tänkbar lösning är att Irans kärnavtal kan bli godkänt i närtid så att landet kan tillåtas exportera olja och 
gas igen. 

Summerat så ser vi att börskurserna den närmaste tiden kommer att pendla kraftigt mellan plus och minus 
beroende på nyheterna om krigets utveckling. På lite längre sikt så är det med ett historiskt perspektiv ett 
hyggligt läge att köpa aktier för den som är långsiktig i sina investeringar. 

 

Autoliv är en Stockholmsbaserad 

världsledande leverantör av produkter 

inom området bilsäkerhet. Bolaget har 

idag tillverkning vid 64 anläggningar  i 25 

länder.  

Autoliv levererar idag sina produkter till 

100 olika bilmärken världen över. 

Produkterna är säkerhetsbälten, 

krockkuddar, rattar aktiva 

bältessträckare. Efter avknoppningen 

2018 av Veoneer fokuserar bolaget 

enbart på forskning och utveckling av 

passiva säkerhetssystem till 

fordonsindustrin. Analytiker bedömer att 

bolaget kommer att fortsätta växa med 

god lönsamhet inom sina huvudområden 

och öka sin marknadsandel till 50 %. 

Autoliv förväntas omsätta ca 9 mdr USD 

till en justerad ebitmarginal om   ca 9 % 
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