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Det breda indexet OMX SPI 
uppvisade under mars 
månad en  positiv 
utveckling totalt sett med 
en uppgång på ca 3,9 
procent. Månaden 
präglades denna period 
mestadels av positiv 
kursutveckling gällande de 
flesta bolag ingående i 
indexet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kriget i Ukraina är nu inne på sin sjätte vecka utan att Ryssland har uppnått 
annat än att orsaka ett enormt mänskligt lidande och en monumental 
förstörelse av infrastruktur och civila byggnader. Det är här ganska 
meningslöst att spekulera i fortsättningen av kriget eller hur det ska avslutas. 
Vi kan däremot försöka överblicka hur marknaderna kommer att påverkas 
framöver. Energi- och råvarupriser har pressats upp till skyhöga nivåer vilket 
har fått inflationen i många länder att stiga kraftigt. Dessutom så orsakar 

pandemin fortfarande störningar i de globala leveranskedjorna på grund av lokala nedstängningar, nu 
senast i Kina. Utvecklingen i Ukraina kommer, om kriget inte utvidgas, att spela mindre roll för 
börsutvecklingen framåt. Under mars rekylerade börsen upp till ungefär samma nivåer som rådde före 
Rysslands attack trots att kriget har fortsatt med oförminskad styrka. 

Den svenska Riksbanken har nyligen flaggat för att man kommer att höja räntorna i närtid snarare än som 
man tidigare angett någon gång under 2024. Detta görs för att hindra att inflationen stiger ytterligare. 
Analytiker räknar nu med sex höjningar av styrräntan med start nu i april. Man räknar med att reporäntan 
kommer att nå 1,5 % till april 2023. Samtidigt har affärsbankerna redan passat på att höja sina räntor mot 
lånekunderna. Idag ligger listpriset för ett bundet lån på tre år på ca 2,8 % före rabatter. BNP-tillväxten i 
Sverige tros sakta ner på grund av sämre förutsättningar men kommer ändå att ligga kvar på en hygglig 
nivå de närmaste två åren. 

 

 

 

ALLMÄNT OM 
MARKNADEN 



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

 

 

 

Sammantaget så leder detta troligtvis till minskade disponibla inkomster för Sveriges löntagare och därmed 
ett minskat utrymme för konsumtion. Till det ska läggas att vi i Sverige har en väldigt hög skuldsättning i 
förhållande till disponibel inkomst. De flesta bolånekunder har dessutom rörlig ränta vilket gör att man är 
extra känslig för räntehöjningar. Livsmedel spås även bli dyrare då priset på spannmål och gödningsmedel, 
som till stor del produceras i Ryssland och Ukraina, redan stigit kraftigt 

För industrins del så är en eventuell inbromsning av den ekonomiska utvecklingen i Europa en faktor att hålla 
ögonen på. Tyskland är en av våra viktigaste handelspartners och en sämre konjunktur där skulle definitivt 
slå mot svensk industri.  Det finns också branscher som gynnas av den omställning som sker vad gäller 
alternativa energikällor och större satsningar på försvaret. Detta bör leda till god orderingång framöver för 
svensk stålindustri och svenska verkstadsföretag i övrigt.    

Den globala tillväxten kommer troligtvis att sakta in de två kommande åren. De stora svängningarna i 
energi- och råvarupriser gör det svårt för industrin att överblicka framtiden och kunna fatta långsiktiga 
investeringsbeslut. Sanktioner och bojkotter mot Ryssland stör leveranser av insatsvaror och vi tror att detta 
kommer att fortsätta långt efter att kriget är avslutat. Den amerikanska centralbanken FED spås nu höja 
räntan sju gånger i år tills man når en ränta på 2 procent. I Europa kommer troligen ECB att gå försiktigare 
fram och analytiker räknar nu med två räntehöjningar i år och att man därmed lämnar minusräntan bakom 
sig och att man sen stannar där med en ränta strax över noll. 

I linje med historiska mönster så kommer marknaderna successivt att återfå balans igen och man kommer 
åter att lyfta blicken framåt. Mycket av det som är negativt är idag till viss del redan känt och diskonterat. 
Ett snabbt slut på kriget kommer säkert att kunna ge ett lättnadsrally på världens börser. Det blir intressant 
att se på kommande kvartalsrapporter hur företagen har lyckats hantera allt som hänt den senaste tiden. 
Börsresan framåt kommer dock fortfarande att vara turbulent med aktiekurser som kommer att fortsätta att 
svänga mellan plus och minus. Summerat så är vi positiva till att på lite längre sikt köpa aktier men det är 
nog klokt  att sprida köpen framåt i tiden. 

Oljepriset nådde under mars en ny 

rekordnivå på 135 USD per fat. Detta 

beroende på kriget i Ukraina och att 

många västliga länder gemensamt 

stoppat köp av rysk råolja som ett led i de 

pågående ekonomiska sanktionerna mot 

Ryssland. Även utan riktade sanktioner 

kan upp till 70 procent av den ryska 

oljeexporten vara i fara eftersom det helt 

enkelt inte finns några köpare längre. På 

grund av de snabbt minskade lagren av 

råolja i Europa så ser analytiker en risk för 

att priset åter kan komma att stiga 

kraftigt. Det ser inte ut som att olja från 

Iran, om dom skulle få börja exportera, 

skulle kunna täcka upp för underskottet. 

En oljekonsumtion på nuvarande nivå 

skulle pressa oljelagren mot kritiska nivåer 

om endast ett par månader vilket skulle 

kunna leda till ett högre oljepris igen. 
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