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Det breda indexet OMX SPI 
uppvisade under april 
månad en  negativ 
utveckling totalt sett med 
en nedgång på ca 5,6 
procent. Månaden 
präglades denna period 
mestadels av en klart 
negativ kursutveckling 
gällande de flesta bolag 
ingående i indexet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi lämnar ännu en tung börsmånad bakom oss. I skrivande stund så har 
indexet för Stockholmsbörsen åter nått årslägsta. Riksbanken höjde för 
första gången på länge styrräntan i Sverige med 0,25 % och i USA höjde FED 
nyligen med 0,50 %. Vi lämnar därmed de senaste 14 årens extremt 
expansiva och stimulativa finans- och penningpolitik bakom oss. Den 
kombinationen skapade ett väldigt gynnsamt klimat för aktieplaceringar och 
lånefinansierade investeringar. Den goda stämning vi haft på börsen under 

flera år tillbaka har nu bytts ut mot rädsla för högre inflation, kanske även stagflation, svagare tillväxt parat 
med stigande räntor. Till detta kan man lägga nya och ganska omfattande nedstängningar i Kina där 
spridningen av Covid åter tar fart. Givet att likviditeten i aktiemarknaderna minskar som reaktion på allt 
detta så får vi vara beredda på att aktiemarknaderna kommer att vara volatila resten av 2022.            

Det sunda som kan komma ut av detta är att aktiekurserna framöver mer kommer att styras av faktisk 
vinsttillväxt i stället för, som det varit hittills, diverse penningpolitiska stödåtgärder. Alltså en gradvis 
återställning till ett normalläge som vi hade före 2009 när förväntad tillväxt, värdering och levererade 
resultat styrde aktiekurserna. Förhoppningsbolag med eventuella framtida diskonterade vinster kommer inte 
att vara kortsiktiga vinnare längre utan bolag med stabila kassaflöden kommer åter att bli favoriter. Företag 
som har god förmåga att höja priserna mot kunderna för att bibehålla sina marginaler kommer att bli dom 
nya vinnarna. I vårt svenska aktiemandat så har vi sen en tid tillbaka övervägande placerat våra kunders 
kapital i den typen av stora och stabila bolag. 
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Några andra teman just nu är att globaliseringen är på tillbakagång i skuggan av kriget i Ukraina. 
Begreppet fri världshandel håller så sakta på att försvinna och vi ser en klar uppdelning i väst mot öst igen. 
Att världshandeln minskar ger både vinnare och förlorare. Begreppet just-in-time när det gäller leverans av 
komponenter som behövs i tillverkande industrier visar nu sig vara en svag länk. Nyligen meddelade t ex 
Volvo Cars att man tillfälligt stoppar produktionen på grund av komponentbrist. Företag behöver börja 
bygga lager igen för att inte hamna i ofrivillig nedstängning. Ökad lagerhållning leder i sin tur till högre 
kapitalbindning. Företagen behöver troligtvis se sig om efter flera leverantörer av insatsvaror och även flytta 
hem viss produktion som man idag lagt ut i länder med låg lönekostnad. Dessa förändringar leder sannolikt 
till minskade vinstmarginaler. Byggen av nya fabriker och lager kommer dock att gynna ett antal företag 
verksamma inom bygg och logistik. 
 
Det finns en risk att centralbanker världen över kortsiktigt höjer styrräntorna i för snabbt tempo så att 
tillväxten stramas åt och vi hamnar i ett läge med recession. Centralbanker i USA och Europa har ett tydligt 
behov att höja räntorna till en historisk normalnivå nu för att kunna använda sänkta styrräntor i framtiden för 
att möta kommande kriser. Höjda räntor, högre bränslepriser, matkostnader och elkostnader kommer 
sammantaget att ge en negativ effekt på konsumtionen och därmed också på BNP. På lite längre sikt är 
det inflationen och konjunkturen som kommer att styra börsutvecklingen. Att bostadspriserna skulle börja 
falla brant ligger inte i korten. Erfarenhetsmässigt med historiska fakta i ryggen så måste arbetslösheten 
stiga kraftigt för att bostadsmarknaden ska kraschlanda. En avmattning och viss nedgång när det gäller 
bostadspriserna är naturligt och kanske till och med sunt. 
 
Finns det då inget positivt att peka på nu? Jo, konjunkturdata pekar fortfarande på att det finns en global 
tillväxt om än på en lägre nivå än tidigare. Om Kina lättar på sin strikta Covid-policy och börja öppna upp 
igen så vore det kortsiktigt bra för börsen. Det finns stora investeringsbehov i ny infrastruktur i världen. 
Energiomställningen kommer att ge upphov till nya satsningar inom energilagring och el-framställning. 
Mycket av det som vi nu ser som negativt är redan känt och till större delen diskonterat i dagens aktiekurser. 
Glöm inte att börsen är framåtblickande tolv till arton månader och snart börjar analytiker se framåt 
mot 2023 och 2024! 

 
Jag tänkte det var passande med 
ett par grafer som visar 
börsutvecklingen för några 
marknader hittills i år.  
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