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VECKAN SOM KOMMER
 Den här veckan domineras av publiceringar av olika
typer av tendensundersökningar
 När det gäller kvalitativ data hamnar fokus på
orderingången av varaktiga varor i USA
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Industrin

62

60

Markits PMI

60
58

56

56

54

54

52

52

50

50

48

48

46

46

Index

Index

58

62
ISM:s PMI

Källa: Reuters Datastream

Den här veckan kommer statistikmässigt att domineras av
publiceringar av olika typer av tendensundersökningar. På
onsdag publicerar Markits preliminära resultat av sina
inköpschefsundersökningar (PMI) för maj. I USA har deras
sondering av industriföretagens aktivitet under en tid avvikit
från ISM:s mer etablerade PMI-undersökning. Det gapet har de
senaste månaderna stängts i och med att ISM:s index har sjunkit
medan Markits har fortsatt att stiga. Sammantaget ska den här
statistiken dock sammanfattas som att de amerikanska
företagens aktivitet fortsätter att öka i en hög omfattning.

I euroregionen har indexen sjunkit. Men, det är en effekt av två
saker. För det första, indexen i den här typen av kvalitativa
undersökningar slår i taket vid nivåer på 60. För det andra,
påverkar osäkerheten kring den globala handelspolitiken
europeiska bolag mycket mer än amerikanska företag. Det
senare syns i att PMI-data i Europa har sjunkit mer än i USA.
En ökad ovisshet kring den framtida handelspolitiken har
medfört att PMI-data för de större europeiska ekonomierna har
backat. Samtidigt måste man komma ihåg att indexen ligger en
bra bit över 50, samt att industriaktiviteten fortsätter att uppvisa
en samordnad förbättring i de större europeiska ekonomierna.

På fredag redovisar IFO-institutet resultaten av sin
undersökning av det tyska näringslivets syn på det aktuella läget
samt deras förväntningar om framtiden. Nuläget är enligt de
tyska företagen det mest positiva sedan IFO startade sina
sonderingar 1990. Däremot har deras förväntningar och
optimism tydligt dämpats. Den vikande framtidstron kan
sannolikt tillskrivas den ökade osäkerheten kring den framtida
handelspolitiken. Tyska bolag är starkt beroende av ett fritt
flöde av varor och tjänster i den globala ekonomin. Risken med
en förhöjd oro för världshandelns utveckling är att bolagens
minskade optimism ska hämma deras vilja att investera för
framtiden.

Det redovisas även data av kvalitativ karaktär denna vecka.
Största intresse väntas fredagens siffror på den amerikanska
industrins orderingång av varaktiga varor i april tilldra sig. Med
varaktiga varor avses varor med en beräknad livslängd på minst
tre år. Det innebär att order på investeringsvaror utgör en stor
del av den här statistiken. Det är främst orderingången rensad
för ordrar på försvarsutrustning och flygplan som marknaden
brukar titta på som en proxy för för investeringskonjunkturen i
USA. Den orderingången har klart och tydligt ökat under det
senaste året. Statistiken fluktuerar dock ganska mycket mellan
enskilda månader, varför man inte ska övertolka data. Men, mot
bakgrund av den höga aktivitetshöjningen i företagssektorn och
en robustare väldsekonomi förväntar vi oss att en hittills relativt
svag investeringskonjunktur kommer att stärkas under
innevarande år.
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Informationen i denna publikation är baserad på källor och bearbetningsmetoder som vi anser vara tillförlitliga. Antaganden om framtida utveckling och
prognoser är dock till sin natur förenad med osäkerhet. Varje placering måste därför vara ett självständigt beslut av placeraren oberoende av denna
information. Garantum Fondkommission AB svarar alltså inte för eventuella förluster som kan tänkas uppkomma.
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