Marknadsutblick
COVID-19
Juni v.23 2020

Marknadsutblick juni v.23 2020
Den senaste veckans makrostatistik innehåller definitiva siffror för BNP-utvecklingen
under det första kvartalet, även en mängd inköpschefsindex från olika länder har
publicerats. Att BNP växte minimalt under det första kvartalet var överraskande
då tidigare snabbestimat över utvecklingen istället visade på en liten nedgång.
Pandemins effekt på den första delen av året var dock enbart begränsad och
kommer synas först på det innevarande kvartalets siffror. Då förväntas en historiskt
stor nedgång. Under april sjönk de flesta indikatorer till sina lägsta nivåer, medan
utvecklingen i maj tyder på ett fortsatt mycket svårt men något förbättrat läge.
Inköpschefsindex för maj visar att konjunkturen i såväl Sverige som EU försämras men i
en lägre takt än tidigare.
Under veckan har USA skakats av omfattande protester samtidigt som Kina och USA
fortsatt skramla med hot om en upptrappad handelskonflikt.




UTVECKLINGEN I SVERIGE
• BNP – steg med 0,1 procent under det första kvartalet jämfört med
föregående kvartal. Det var främst en ökad export på 3,4 procent som bidrog
till den positiva utvecklingen. Medan hushållens konsumtionsutgifter minskade
med 1,7 procent. Jämfört med första kvartalet 2019 ökade BNP med 0,4
procent, enligt SCB.
Under det andra kvartalet väntas ett historiskt stort fall i BNP och de flesta
helårsprognoser för 2020 visar en nedgång på runt 6 procent

• Inköpschefsindex – i industrin, totalt, steg med 2,8 indexenheter i maj
efter att ha fallit med sammanlagt 16,5 enheter under mars och april, enligt
statistik från Silf/Swedbank. Delindexet för orderingång steg med 4,1 enheter
till 28,8. Därmed är orderläget fortsatt mycket svagt, långt under ett indextal
på 50 som representerar gränsen för nedgång/tillväxt. Indexet för industrins
produktionsplaner för det närmsta halvåret ökade markant till 37,8 i maj från
22,9 i april, vilket är en positiv konjunktursignal men visar samtidigt att en
övervikt av företagen räknar med en minskad affärsvolym framöver.
Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg med 1,9 enheter från april, till 40,9 i
maj. Liksom för industrin steg delindexet för orderingång även i tjänstesektorn,
där noterades en uppgång på 6,1 enheter i indexet till 33,2. Tjänsteföretagens
produktionsplaner för det närmsta halvåret ligger på en oförändrad nivå mot
april – 38,5.
• Konjunkturinstitutets extramätning bland företag – som samlades in
mellan 25-27 maj, visar på små förändringar jämfört med för två veckor sen.
I tjänstesektorn och tillverkningsindustrin uppger 75, respektive 71 procent
att omsättningen minskat under de två senaste veckorna. Företag inom
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bygg- och anläggningsverksamhet samt handel uppger ett något mindre
omsättningstapp än under tidigare undersökning.
• Varsel och arbetslöshet – under den sista veckan i maj varslades
1 700 personer om uppsägning vilket är det lägsta antalet sen krisen
började. Nivån på varsel har sjunkit kraftigt i maj jämfört med under
mars och april, totalt har 77 800 personer varslats sen i mars, rapporterar
Arbetsförmedlingen.
Även om varslen avtar fortsätter arbetslösheten att stiga och uppgår nu
till 8,5 procent jämfört med 7,4 procent i slutet av februari i år. Den senaste
veckan skrev 11 600 personer in sig som arbetslösa, vilket är 4 200 personer
fler än veckan innan.

• Konkurser – UC:s konkursstatistik visar på en kraftig minskning i antalet
konkurser i maj jämfört med i april. Under maj gick 5 procent fler företag i
konkurs jämfört med maj ifjol, motsvarande årstakt i april var 30 procent.
I restaurang- och hotellbranschen var dock nivån fortsatt hög och 54
procent fler företag gick i konkurs i maj jämfört med samma månad 2019.
Byggindustrin sticker ut positivt då konkurserna minskade med 22 procent.
• Utlåning – under april ökade hushållens lån med 5,2 procent jämfört
med april 2019 och den årliga tillväxttakten är oförändrad jämfört med
föregående månad, rapporterar SCB. Bostadslånen växte med 5,4
procent, medan lån med övriga säkerheter ökade med 3,2 procent och
konsumtionskrediter med 7,4 procent, jämfört med april föregående år.



UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN
• Arbetslöshet EU – i april steg den säsongsjusterade arbetslösheten till 6,6
procent i april jämfört med 6,4 procent i mars. Bland de större EU-länderna
sågs stora uppgångar av arbetslösheten i Spanien (0,6 procentenheter)
och Frankrike (1,1 procentenhet) till 14,8 procent respektive 8,7 procent.
Värt att notera är att den sjönk i Danmark (0,1 procentenheter) och Italien
(1,7 procentenheter) till 4,6 procent respektive 6,3 procent under april
jämfört med föregående månad. I Sverige steg arbetslösheten med 0,7
procentenheter till 7,9 procent, vilket är den sjunde högsta i EU-27, enligt
Eurostats harmoniserade mått.
• Stödpaket Tyskland – regeringspartierna har enats om ett nytt gigantiskt
stödpaket för att stimulera ekonomin. Paketet omfattar 130 miljarder euro
som ska användas under 2020-2021 och inkluderar åtgärder som innebär
skattelättnader för företag, bidrag till barnfamiljer och stimulans för öka
bilförsäljningen.
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• Inköpschefsindex EMU – för industrisektorn steg indexet till 39,4 jämfört
med 33,4 i april. För tjänsteföretag steg indexet till 30,5 från 12,0 föregående
månad. Det kombinerade indexet steg till 31,9 i maj från 13,6 i april. I samtliga
ingående länder sågs en ökning av indexet. Utvecklingen ger en indikation
om att BNP kommer sjunka drastiskt, men pessimismen om den framtida
utvecklingen har dämpats jämfört med i april.
• Inköpschefsindex Norge – för industrisektorn steg indexet till 45,9 i maj en
uppgång från 43,0 föregående månad.
• Inköpschefsindex Kina – för industrisektorn steg till 50,7 i maj jämfört med
49,4 i april. Indexet noterade därmed den högsta nivån sen januari.
• Inköpschefsindex USA – för industrin steg indexet till 43,1 i maj mot 41,5
föregående månad. För tjänstesektorn steg indexet till 45,4 i maj från 41,8 i
april.
• BNP USA – minskade i årstakt med 5,0 procent under det första
kvartalet enligt nytt estimat från det amerikanska handelsdepartementet.
Nedgången är 0,2 procentenheter lägre än tidigare estimat i april.
Kongressens budgetkontor, CBO, bedömer att det kan ta tio år innan den
amerikanska ekonomin återhämtat sig fullt ut efter pandemin. BNP väntas
minska med 3 procent mellan 2020-2030 jämfört med prognosen i januari.
Först i slutet av 2029 väntas BNP nå den tidigare förväntade nivån.
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• Oljepriset – har under den senaste månaden återhämtat stora delar av
det kraftiga prisfallet som sågs under januari till april. Den amerikanska WTI
oljan steg med 90 procent sen Opec+ enades om produktionsminskningar
under maj och juni. Oljepriset, både WTI och Nordsjöolja, är dock ner cirka
40 procent sen årsskiftet. Prisuppgången under den senaste veckan har
bland annat drivits av förhoppningar om att Opec+ ska stå fast vid sina
produktionsminskningar efter juni.
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