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Det breda indexet OMX SPI 
uppvisade under maj 
månad en  svagt positiv  
utveckling totalt sett med 
en uppgång på ca 0,5 
procent. Månaden 
präglades denna period av 
en  volatil kursutveckling 
gällande de flesta bolag 
ingående i indexet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maj blev åter en månad då börskurserna rörde sig kraftigt mellan topp och 
botten. I början på månaden nådde de flesta av världens större börser en ny 
lägsta nivå hittills i år. Ett par veckor senare så hade dock nedgångarna 
återhämtats med råge. Orsakerna till nedgången var främst den 
amerikanska centralbanken FED:s hökaktiga uttalande om kommande 
räntehöjningar, fortsatt hög inflationstakt, 8,6 procent i maj i USA, samt en 
oro för utvecklingen av Covid-19 i Kina. Under maj så höjde även FED den 

amerikanska styrräntan med 50 punkter och nu i veckan med ytterligare 75 punkter. Marknaden diskonterar 
nu en räntehöjning till under sommaren. I USA så bidrog även ett antal vinstmissar från företag inom 
tekniksektorn till att skrämma marknaderna.   

I Europa så steg även här inflationen till nya toppnivåer på över 8 procent grundat på oro för fortsatt höga 
mat- och bränslepriser. Därmed ökar pressen på den Europeiska centralbanken ECB att börja höja räntan 
med 25 punkter i juli och även leverera fler och större höjningar under resten av 2022. Risken är att ECB nu 
hamnat på efterkälken vad gäller att bekämpa inflationen med hjälp av räntevapnet och det finns därmed 
en överhängande risk att man tvingas vidta snabbare åtstramningar än vad som är förväntat och därmed 
riskerar att göra mer skada än nytta. En potentiell oroshärd på den internationella sidan som man bör hålla 
ögonen på och som ser oroande ut är den allt hårdare tonen Kina har mot Taiwan där man nu hotar med 
att använda militärt våld för att säkerställa sina intressen. 

 

 

ALLMÄNT OM 
MARKNADEN 



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

 

 

För svensk del så förväntas Riksbanken fortsätta sina räntehöjningar under året och nu närmast under 
sommaren. Inflationen under april noterades till höga 6,4 procent och under maj ökade siffran till 7,2 vilket är 
den högsta siffran på 31 år. Det finns inga förväntningar på att inflationens utveckling ska avstanna när 
nästa inflationsrapport presenteras i juli. Fortsätter denna utveckling åt fel håll så riskerar det att drabba 
även konjunkturen och därmed företagens framtida intjäningsförmåga. Hushållen har redan nu känt av 
pressen från stigande priser på mat-bränsle samt högre räntekostnader. Nu har vi även sett bevis i den 
senaste statistiken att huspriserna börjat sjunka något om än från en extremt hög nivå. Höjda räntor, högre 
bränslepriser, matkostnader och elkostnader kommer sammantaget att ge en negativ effekt på 
konsumtionen och därmed också på BNP.  

Det som man nu måste räkna med är att hushållen tämligen omgående och kraftigt stramar åt sin 
konsumtion. På lite längre sikt är det dock konjunkturen som kommer att styra börsutvecklingen. Tyvärr lär 
oron för konjunkturen snarare öka än minska vilket talar för en volatil börs under sommaren. Givet att 
likviditeten i aktiemarknaderna minskar som reaktion på allt detta så får vi vara beredda på att 
marknaderna kommer fortsätta att vara volatila och mestadels negativa under resten av 2022. 

För att avsluta denna något dystra rapport med något positivt så kan man konstatera att den svenska 
industrin under maj månad levererade positiva siffror i det allmänt använda inköpschefsindexet (se nedan) 
för industrin som landade på plus 55,2 efter att tidigare mest ha backat i år. Enligt normen så anses en siffra 
på 50 eller lägre ange minskad tillväxt och över 50 indikera en positiv framtidssyn. Det som var mest positivt 
var att siffrorna gällande produktion och produktionsplaner justerades upp. Därmed får vi ett första tecken 
på att komponentbrist och uteblivna leveranser är på väg att avta. Ett annat tecken som man ser nu är att 
företagen bygger upp lager igen för att inte hamna i en ny bristsituation. Sammantaget så visar svensk 
industri trots omständigheterna upp en god styrka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

          

        Jag vill avslutningsvis passa på att önska alla en riktigt trevlig sommar! 

 

Mats Planthaber 

Ordförande Förvaltningsrådet/Investeraransvarig 
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