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Mycket av marknadens fokus har som väntat legat på rapporterna där svenska verkstadsbolag generellt har visat styrka 
under första kvartalet, trots stökiga leveranskedjor. Samtidigt gör sig centralbankernas  närvaro på marknaden ständigt 
påmind, och ett uttalande av Fed-ordförande Powell sänkte aktiemarknaden och drev upp räntorna.

Rapporterande svenska verkstadsbolag har överlag presenterat starka rapporter. Sandvik och ABB lyfte efter urstarka
orderingångar och bibehållna marginaler, trots ytterligare störningar i leveranskedjorna till följd av Kinas covidproblem och
kriget. Likt när vi tittar på inköpschefsindex bör vi dock ta i beaktning att en del av dessa ordrar kan vara tidigarelagda till följd av
långa leveranstider och inflationsoro. Långa leveranstider är ett problem även Volvo vittnar om, vilket gjort dem restriktiva med
att ta emot nya ordrar, och fokus ligger på leverans av den starka befintliga orderboken. I USA föll Netflix kraftigt efter en rapport
som visar det första prenumerationstappet sedan 2011 och varningar om ytterligare tapp under andra kvartalet. Detta drog även
med sig flera andra streamingbolag. Konkurrensen hårdnar på streamingmarknaden, och en del konsumenter börjar ifrågasätta
kostnaderna för tjänsterna. Tesla däremot redovisade höga marginaler och försäljningssiffror trots att Kinas nedstängningar haft
en negativ påverkan, och aktien steg. Kinas president Xi Jinping lade vid ett tal under veckan större vikt vid bekämpning av Covid
än stimulanser av ekonomin vilket inte tyder på lättnader. Även Fed-ordförande Powell skrämde marknaden, i ett uttalande om
att snabbare räntehöjningar kan vara nödvändiga, vilket medförde minskad riskaptit och högre räntor.

Marknad & Makro

Verkstadsbolagen visar styrka i rapporterna
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Veckans makrostatistik drog igång rejält under onsdagen då tyskt producentprisindex presenterades, och steg mer än väntat
från 25,9 procent till 30,9 procent i årstakt. Onsdagen bjöd även på industriproduktion för eurozonen, som ökade mer än väntat
under februari. Under torsdagen kom inflationen för euroområdet in marginellt lägre än väntade 7,5 procent i årstakt, då den steg
från 5,9 procent till 7,4 procent. I Sverige presenterades ny boprisstatistik som visade på trendbrott då priserna i landet stod
stilla i mars, samtidigt som de sjönk i Stockholm. Med kommande räntehöjningar av Riksbanken väntas den dämpade
betalningsviljan för boende fortsätta mattas av. Under veckan släpptes en intervju med Ingves som ger antydan om en
kommande räntehöjning för att dämpa inflationen. Marknaden har nu höga förväntningar på att Riksbanken kommer bryta sig
loss från ECB och höja räntan i början av sommaren. Under fredagen fick vi högintressant data i form av preliminära
inköpschefsindex för april månad. I eurozonen steg det kombinerade indexet, drivet av tjänstesektorn som fortsatt återhämtar
sig från pandemin. Industrin möter däremot utmaningar från kriget vilket medförde fall, om än mindre än väntat. På andra sidan
Atlanten sjönk istället indexet på aggregerad nivå då tjänstesektorn föll från 58,0 till 54,7 istället för att lämnas oförändrat.
Istället steg industrin som väntades sjunka. Samtliga utfall ligger fortsatt över nivån om 50 som utgör gränsen mellan expansion
och kontraktion, även om de under första kvartalet kommit ner till lägre nivåer.

Makrostatistik

Källa: Refinitiv Datastream, Söderberg & Partners
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Mycket av veckans makrostatistik kretsar kring diverse förtroendemått. Först ut är tyska Ifo-indexet under måndagen, som
mäter förtroendet för affärsklimatet. Indexet steg i februari, men föll föga förvånande i mars när den ryska invasionen av
Ukraina gav utslag, och väntas sjunka även i april. Därefter följer bland annat amerikanskt konsumentförtroende på tisdag,
tyskt konsumentförtroende på onsdag, samt konsumentförtroende i Sverige och eurozonen under torsdagen. Det tyska och
amerikanska konsumentförtroendet väntas falla, medan konsumentförtroendet i eurozonen väntas ligga kvar på samma låga
nivå som i mars. Veckan bjuder även på annan intressant svensk statistik, i form av arbetslöshet på onsdag, samt BNP-tillväxt
och räntebesked på torsdag. Under torsdagen får vi även ta del av preliminära tyska inflationssiffror, där ena måttet väntas
sjunka marginellt och det andra väntas ligga på samma nivå i mars. Fredagen bjuder på preliminär inflations- och BNP-statistik
för eurozonen, där inflationstakten väntas vara densamma som föregående månad och BNP-tillväxten väntas stiga från 4,6
procent under Q4 2021 till 5,1 procent under Q1 2022, jämfört med föregående år. Avslutningsvis presenteras kinesiska
inköpschefsindex under lördagen.

Marknad & Makro

Denna veckas viktigaste marknad & makro
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Makrostatistik

Finansiella marknader
Den pågående rapportsäsongen är marknadens huvudsakliga fokusområde, och detta väntas fortsätta vara fallet under
de kommande veckorna. I linje med historiska mönster tycks förväntningarna ha varit för lågt ställda, då 20 procent av
bolagen på S&P 500 i skrivande stund har rapporterat, och 78 procent av dessa har överträffat vinstestimaten. Som vi
nämnde i den föregående veckoanalysen är estimaten att de aggregerade vinsterna på S&P 500 kommer vara 5,2 procent
högre under Q1 i år än Q1 ifjol, men många experter bedömer att vinsterna för kvartalet kommer överträffa estimaten på
aggregerad nivå. Vinsttillväxten på global nivå för helåret 2022 estimeras i dagsläget landa på 9,9 procent, vilket är ett
intressant jämförelsetal allt eftersom rapportsäsongen fortlöper. Trots pågående rapportsäsong gör sig centralbankernas
närvaro ständigt påmind på marknaden, och utspel likt det från Fed-ordförande Powell förra veckan fortsätter att ha stor
marknadspåverkan, något som kommer bestå även framgent. Hur den ansträngda logistiksituationen kopplad till
nedstängningen av Shanghai utvecklas kan också komma att påverka marknaden i veckan, då det här stoppet får
spridningseffekter i många försörjningskedjor världen över. Rapportflödet under veckan kommer domineras av de stora
amerikanska techbolagen Microsoft, Alphabet, Meta, Apple och Amazon.

Källa: Refinitiv Datastream, Söderberg & Partners

Ifo - index
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En god vinsttillväxt väntas även under 2022
Prognos över global vinsttillväxt, MSCI AC World
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Xvivo (kl 7.30), Avanza (kl 7.45), Castellum (kl 8.00), Epiroc (ca kl 11.30)

Stämmor: Bioextrax (extra), Chordate Medical, Copyright Agent, Epiroc, G5 Entertainment (extra), LED Ibond, Mavshack (även extrastämma), Nederman, Novus Group, Saltx Technology
Exklusive utdelning: Acrinova (0:20 SEK), Aker (14,50 NOK), Alcadon (0:50 SEK), Aquaticus Real Estate (1:85 SEK), Arjo (1:15 SEK), Entra (2,60 NOK)

New Wave (kl 7.00), Collector (kl 7.30), EQT (ca kl 7.30), Fabege (kl 7.30), Nent (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Volati (kl 7.45), Beijer Alma (kl 8.00), Cloetta (kl 8.00), Getinge (kl 8.00), SKF (ca kl
8.00), Wallenstam (kl 8.00), Fagerhult (kl 10.00), Atlas Copco (ca kl 11.00), Studsvik (ca kl 12.00), Alfa Laval (kl 13.00), Poolia (kl 14.30), Malmbergs (lunchtid), NAXS

Tryg (ca kl 7.30), General Motors (efter USA-börsernas stängning) (ca kl 22.00), Alphabet (efter USA-börsernas stängning), Microsoft (efter USA-börsernas stängning), UBS

Finnair (kl 8.00), Pareto Bank, Deutsche Bank, Ford, Meta Platforms (efter USA-börsernas stängning), Qualcomm (efter USA-börsernas stängning), Spotify

Nordea (kl 6.30), Essity (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), Swedbank (kl 7.00), Volvo Cars (kl 7.00), Holmen (kl 7.30), Kindred (kl 7.30), Mips (kl 7.30), Sinch (kl 7.30), Stora Enso (kl 7.30), Boliden (kl
7.45), Nordnet (kl 8.00), Catena (kl 15.00), Christian Berner (kl 15.00), Electra, Fortnox

Nordic Semiconductor (kl 7.00), DNB (kl 7.30), Amazon, Apple, Samsung (prel datum), Twitter, Unilever (operativ uppdatering), US Steel (efter USA-börsernas stängning)

Stämmor: Boliden, Catena, ELUX PRO, Nordic Semiconductor, Nordnet, Tele
Exklusive utdelning: Assa Abloy (2:10 SEK), Sandvik (4:75 SEK), SBB (0:11 SEK i A- och B-aktie), Trelleborg (5:50 SEK), Vitrolife (0:80 SEK), Volati (1:70 SEK)

Danske Bank, Fiskars

Stämmor: Astra Zeneca, Hemnet, Hexagon, Intrum, Lifco Exklusive utdelning: Boliden (10:50 SEK), Catena (4:00 SEK), ELUX PRO (0:50 SEK), Nordnet (5:56 SEK), Tele2 (3:40 + extra 13:00 SEK)
Tokyobörsen stängd

MÅNDAG

TORSDAG

Stämmor: Assa Abloy, Sandvik, SBB, Swedish Match, Trelleborg, Vitrolife, Volati
Exklusive utdelning: Alfa Laval (6:00 SEK), Atlas Copco (3:80 SEK), DNB (9,75 NOK), Getinge (4:00 SEK), Infracom (0:50 SEK), Profilgruppen (8:50 SEK + extra 5:00 SEK), Studsvik (2:00 SEK), 
Synsam (1:70 SEK), Thule (6:50 SEK), Wallenstam (0:60 SEK), Wihlborgs (6:00 SEK)

Stämmor: Alfa Laval, Atlas Copco, Attendo, DNB, Getinge, Profilgruppen, Studsvik, Synsam, Wallenstam, Viafin Service, Wihlborgs
Exklusive utdelning: Epiroc (1:50 SEK), Nederman (3:50 SEK), Novus Group (0:19 SEK), Stolt-Nielsen (0,50 USD) 

Roche (kl 7.00), Activision Blizzard (ca kl 13.30), Coca-Cola (före USA-börsernas öppning)

SHB (kl 6.30), BHG (kl 7.00), SEB (ca kl 7.00), Telia (kl 7.00), Lundin Energy (kl 7.30), Assa Abloy (kl 8.00), ELUX PRO (kl 8.00), SBB (kl 8.00), AAK (kl 12.00), Trelleborg (kl 13.00)

Intrum (kl 7.00), Bravida (kl 7.30), Indutrade (kl 7.30), Lifco (kl 7.30), Astra Zeneca (kl 8.00), Electrolux (kl 8.00), SCA (ca kl 8.00), Latour (kl 8.30), Hexagon (kl 13.00)
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Aktieindex

Världens börser
Lokal valuta (%) 5 dag 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2022 SEK (%) 5 dag 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2022

Utvecklade marknader -3 -5 -4 -8 0 -10 Utvecklade marknader -3 -4 0 3 14 -5
USA (S&PCOMP) -3 -5 -3 -5 5 -10 USA (S&PCOMP) -3 -4 1 6 19 -5
USA (Nasdaq) -4 -9 -7 -15 -6 -18 USA (Nasdaq) -4 -8 -3 -5 6 -13
Europa (STOXX 600) -1 -1 -3 -3 6 -6 Europa (STOXX 600) -1 -1 -5 0 8 -6
Sverige (SIXRX) -1 -3 -8 -10 -1 -15 Sverige (SIXRX) -1 -3 -8 -10 -1 -15
Tyskland (DAX) 0 -2 -9 -9 -8 -11 Tyskland (DAX) 0 -3 -10 -6 -6 -11
Frankrike (CAC40) 0 -1 -7 -2 7 -8 Frankrike (CAC40) 0 -2 -8 1 9 -8
Storbritannien (FTSE100) -1 1 2 6 12 3 Storbritannien (FTSE100) -3 -1 0 11 18 3
Japan (TOPIX) 0 0 0 -4 1 -3 Japan (TOPIX) -2 -5 -8 -5 -3 -9

Tillväxtmarknader -3 -5 -13 -16 -18 -12 Tillväxtmarknader -3 -3 -10 -6 -7 -7
Hongkong (Hang Seng) -4 -6 -17 -21 -26 -11 Hongkong (Hang Seng) -4 -5 -14 -12 -17 -7
Shanghai (CSI 300) -4 -6 -16 -19 -20 -19 Shanghai (CSI 300) -6 -6 -15 -11 -9 -16
Indien (Sensex) -2 -1 -3 -6 20 -2 Indien (Sensex) -2 0 -2 3 34 1
Ryssland (RTS$) -3 -1 -34 -50 -34 -42 Ryssland (RTS$) -3 0 -31 -44 -26 -38
Brasilien (Bovespa) -4 -5 2 5 -7 6 Brasilien (Bovespa) -5 0 21 41 22 31

Världen (USD) -3 -5 -5 -9 -2 -10 Världen -3 -4 -1 2 11 -6

Globala sektorer (MSCI, USD) Globala sektorer (MSCI)
IT -3 -9 -8 -13 -3 -18 IT -3 -8 -6 -4 8 -15
Industri -1 -4 -4 -7 -1 -8 Industri -1 -5 -3 0 6 -6
Kommunikationstjänster -7 -10 -12 -20 -18 -19 Kommunikationstjänster -7 -9 -10 -13 -9 -15
Kraftförsörjning -2 4 5 9 11 2 Kraftförsörjning -2 5 8 19 22 6
Material -4 -2 2 4 5 0 Material -5 -2 3 12 14 3
Dagligvaror 1 5 2 6 10 0 Dagligvaror 0 5 4 15 21 3
Sällanköpsvaror -2 -5 -8 -15 -12 -16 Sällanköpsvaror -2 -5 -6 -8 -4 -13
Fastigheter 0 3 3 -1 8 -4 Fastigheter 0 4 5 9 20 0
Hälsovård -3 -1 4 0 7 -5 Hälsovård -4 0 6 9 19 -1
Bank och Finans -1 -5 -4 -6 8 -3 Bank och Finans -2 -4 -2 3 19 0
Energi -3 3 13 20 51 24 Energi -3 3 15 29 64 28

All indexutveckling är inklusive utdelningar



Övriga tillgångsslag
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Räntor, valutor & råvaror
Räntor (aktuella och historiska nivåer) Valutor

Nominella räntor yield % 5 dag 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2022 Valutor (%) Kurs 5 dag 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2022
Sverige 2 år 0,93 0,87 0,43 -0,13 -0,22 -0,33 -0,19 Dollarindex 101,2 0,9 2,8 5,8 8,1 10,8 5,5
Sverige 5 år 1,47 1,39 0,95 0,17 0,10 -0,18 0,08 EURUSD 1,08 0,0 -2,2 -5,0 -7,5 -10,4 -5,2
Sverige 10 år 1,64 1,52 1,05 0,32 0,41 0,35 0,24 USDSEK 9,55 -0,1 1,4 4,1 11,5 13,4 5,5
USA 2 år 2,68 2,39 2,15 1,00 0,46 0,15 0,66 EURSEK 10,29 -0,1 -0,9 -1,2 3,2 1,6 0,0
USA 5 år 2,95 2,79 2,39 1,55 1,21 0,80 1,25 GBPSEK 12,27 -1,6 -1,8 -1,4 4,0 5,2 0,0
USA 10 år 2,91 2,83 2,38 1,75 1,66 1,56 1,50 DKKSEK 1,39 0,1 -1,1 -0,9 3,3 1,9 0,8
EMU 2 år 0,12 -0,08 -0,34 -0,65 -0,64 -0,68 -0,66 NOKSEK 1,07 -1,1 -1,0 2,7 3,7 5,7 4,1
EMU 5 år 0,70 0,52 0,17 -0,38 -0,46 -0,64 -0,45 USDJPY 128,5 2,0 6,5 13,0 13,1 18,9 11,6
EMU 10 år 0,92 0,81 0,46 -0,10 -0,09 -0,30 -0,18 USDCNY 6,49 1,8 2,0 2,3 1,5 0,0 1,8
Japan 10 år 0,25 0,24 0,22 0,12 0,08 0,06 0,07

Råvaror (%) Kurs 5 dag 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2022
Kreditspreadar (räntepunkter) Spread 1-årssnitt 3-årssnitt 5-årssnitt 10-årssnitt Råvaruindex 323,8 -2,4 1,8 22,6 28,2 56,5 31,1
USA Investment Grade 126 100 123 121 135 Olja (Brent) 108,6 -2,9 -5,9 23,5 26,8 65,7 38,5
Eurozonen Investment Grade 132 99 112 111 121 Olja (WTI) 104,5 -2,3 -4,4 20,4 23,4 70,0 38,9
Tillväxtmarknader Investment Grade 153 151 164 155 171 Koppar 10 110,0 -2,0 -1,5 1,7 4,2 7,5 4,0
USA High Yield 403 375 458 430 468 Zink 4 434,5 0,5 14,1 22,0 28,6 57,1 25,5
Eurozonen High Yield 542 448 534 512 551 Guld 1 928,5 -2,1 0,4 5,3 6,8 8,1 5,8
Tilväxtmarknader High Yield 1 734 1 624 1 166 935 878

Volatilitet (nivå) Kurs 5 dag 1 mån 3 mån 6 mån 1 år 2022
Styrräntor (%) Idag VIX-index 28,2 22,7 22,9 28,9 15,4 18,7 17,2
Riksbanken 0,00
FED (USA) 0,50
ECB (Eurozonen) 0,00
BOE (Storbritannien) 0,75
BOJ (Japan) -0,10
BCB (Brasilien) 11,75
BOR (Ryssland) 17,00
RBI (Indien) 4,00
PBOC (Kina) 11,75

Övrigt Idag
Stibor 3M 0,14
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SÖDERBERG & PARTNERS grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar 
och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning 
och försäkringsförmedling samt 
kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell 
rådgivning och för löne- och förmånshantering.

Tel: 08-451 50 00
Mail: info@soderbergpartners.se 

OM VECKOANALYSEN
Viktig information

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen 
har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information 
som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för 
fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets 
verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i 
betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex 
månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en 
delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till 
grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i 
denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper 
innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av 
denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för 
analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. 
Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där 
handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en 
analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om 
den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta 
tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Söderberg & Partners
Box 7785
Regeringsgatan 45
103 96 Stockholm

marknadsanalys@soderbergpartners.se
www.soderbergpartners.se

Tjänstepension
Skräddarsydda pensionslösningar med låga 
avgifter och förenklad administration, för dig och 
dina medarbetare.

Företagsförsäkring
Utifrån en detaljerad riskanalys hjälper vi dig att 
utforma ett optimalt försäkringsskydd till 
företaget.

Kapital & Förmögenhet
Individanpassade placeringslösningar från de 
ledande aktörerna på marknaden.

Institutionell rådgivning
Rådgivningen till institutioner, kommuner och 
landsting om pensionskapital liksom andra 
former av kapitalförvaltning. 

Löner & Förmåner
Lönehantering och förmånsportal för hantering av 
kommunikation av företagets förmåner. Tjänsterna 
kan användas i kombination eller oberoende av 
varandra. 
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Om Söderberg & Partners

Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Marcus Tengvall
Investeringsstrateg

Stefan Rocklind
Chef taktisk allokering

Sebastian Carling 
Gierlowski

Investeringsstrateg

Carl Christian Ottander
Investeringsstrateg

Tactical Asset Allocation

Mats Gunnå
Investeringsstrateg
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