
Huvudvy med huvudbry

Den volatila börsutveckling under slutet av 2021 har 
övergått i svaghet under 2022

Grafen visar utvecklingen sedan inledningen av 2021 för svenska aktier 
(SBX), MSCI World i svenska kronor samt MSCI EM i svenska kronor. 
Dessutom visas utvecklingen för det svenska ränteindexet OMRX Bond 
samt ett globalt High Yield-index valutasäkrat till svenska kronor.

Källa: Bloomberg

Den problematiska inledningen på året har skapat en 
omfattande riskaversion och prissättningen av finansiella 
tillgångar har tydligt modererats och i vissa fall dramatiskt 
reducerats. Det innebär att det generella risktagandet bland 
placerare nu är klart lägre än vad det var vid årsskiftet. 
Investerarna har, åtminstone, delvis anpassat sig till de 
försämrade förutsättningarna som nu råder. 

Huruvida det är tillräckligt eller inte är till stor del beroende 
av om de nu rådande negativa krafterna kulminerar i 
närtid eller inte. Det vore mycket välkommet med signaler 
om att inflationen nått sin topp. Då minskar pressen på 
räntemarknaden och centralbankerna. En avtrappning av 
kriget i Ukraina samt ett kinesiskt samhälle med mindre 
omfattande covidnedstängningar skulle också hjälpa till att 
lätta på trycket. 

Värdering och börsutveckling
Börserna befinner sig onekligen i en negativ trend trots att 
bolagen visar rekordvinster och fortfarande kan ta bra betalt 
för sina varor och tjänster. Blickar vi framåt ser vi uppenbara 
risker med fallande ekonomisk tillväxttakt, lageruppbyggnad, 
fortsatta logistik- och komponentproblem, kostnadsinflation, 
stigande löner samt marginaler som är historiskt höga med klar 
risk att falla tillbaka. Centralbankerna väntas dessutom höja 
styrräntorna i rask takt vilket oftast resulterar i en recession. 
Men och andra sidan är allt detta känt och därmed har ett 
relativt negativt scenario möjligen diskonterats.  

Stockholmsbörsen sticker ut med en nedgång på över 
20 procent i skrivande stund. Stockholm är överlägset 
svagast i Norden och en av de sämre börserna i världen. 
Den svaga relativutvecklingen är helt i linje med vad vi 
tidigare har varnat för och inte förvånande i ljuset av den 
värderingsmässiga bubbla som blåstes upp under pandemin. 

Risker
2022 har redan blottat ett flertal risker. Flera av dem är 
fortsatt närvarande och nya kan uppstå. De som urholkat 
riskviljan är främst: Den besvärande höga inflationsnivån 
som sätter tryck på centralbanker, Kinas covidbekämpning 
och Kriget i Ukraina. Vidare är konjunkturriskerna tydliga 

Hög inflation, centralbanker som snabbt måste höja räntorna, covidnedstängningar i 

Kina, kriget i Ukraina och tydligt lägre tillväxtförväntningar har plågat marknaden under 

året. Riskaptiten har fallit samman allteftersom problemen tilltagit. Vi förväntar oss en 

stabilisering i närtid, men konstaterar att riskbilden är fortsatt besvärande.

eftersom betydande justeringar av tillväxtprognoserna 
lanserats under året samt problematiken som kan uppstå 
när centralbankerna, och då speciellt den amerikanska, 
ska försöka krympa sin balansräkning vilket tidigare har 
resulterat i hög volatilitet. 

Slutligen är det viktigt att poängtera att samtliga 
ovanstående negativa risker har en motkraft som innebär att 
de kan mattas av och då kan det vara så att de har i för hög 
grad diskonterats i kapitalmarknaden. Det innebär att dessa 
risker fortsatt kommer att påverka riskaptiten men att deras 
genomslag kan bli både positivt och negativt.

Läs mer i rapporten på seb.se/investmentoutlook.
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Läs gärna mer i den fullständiga rapporten, där vi ger dig extraläsning i form 
av två intressanta teman: 
• Energiomställning – för trygghet, ekonomi och klimat
• Cybersecurity – ett område vi inte kan nonchalera

Våra experter Fredrik Öberg och Johan Hagbarth ger dig också vår fördjupade 
marknadssyn i form av en webbfilm. 
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Globala aktier

• Fallande trend för börserna trots goda vinstleveranser 
• Globala tillväxtprognoser har skruvats ner
• Nedvärderingar på de stora tillväxtbolagen
• Energisektorn är vinnare i år medan cykliska 

konsumentbolag och IT-sektorn är förlorare

Nordiska aktier

• Kinas hopplösa kamp mot Covid sänker ekonomin
• Nordiska börsbolag kommer påverkas av krisen i Kina
• Trendvändning för penningpolitiken har pressat 

aktiemarknaden
• Rysk aggression ger stagflationstryck mot Europa 
• Stockholmsbörsen är fortsatt dyr

Ränteinvesteringar

• Världens centralbanker både höjer och tidigarelägger 
sina prognoser

• Uppgång för statsobligationsräntorna över hela 
räntekurvan

• Förväntade avkastningar i företagsobligationer ser 
nu relativt attraktiva ut

Värderingen har justerats ner som anpassning till 
svagare konjunktur och stigande räntor

Grafen visar hur olika länder och regioner inom MSCI AC World har 
P/E-talsvärderats sedan 2014. Samtliga regioner har justerats ner när 
konjunkturen försvagats och räntorna stigit såsom under 2018 och 
2022.

Källa: Bloomberg


