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Inflation

KPI: 0,8 %
KPIF: 0,7 %

PMI

53,4
3,89 %

KI barometer

87
4,32 %

För fjärde månaden i rad har barometerindikatorn ökat. I 
augusti steg indikatorn med 4,32 % till 87,0. Det är framför 
allt starkare signaler från tjänstesektorn som förklarar 
den senaste månadens uppgång. Trots uppgången 
pekar indikatorns nivå dock på ett betydligt svagare 
stämningsläge än normalt i ekonomin. 

Källa: Konj.se
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PMI-total noterades till 53,4 i augusti från uppreviderade 
51,4 i juli. Det är andra månaden i rad som PMI är i 
tillväxtzonen och PMI är nu på den högsta noterade nivån 
under de senaste 12 månaderna. PMI har med andra ord 
återhämtat sig från vårens fall. Bidragande till uppgången 
var samtliga delindex och i synnerhet delindex för 
orderingång. Tillverkningsindustrins produktionsplaner var 
mer expansiva i augusti jämfört med månaden innan vilket 
kan tyda på en mer positiv syn på konjunkturen.

Källa: Silf Competece, Swedbank

Konjunkturinstitutets barometerindikator f.o.m år 2008 

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med 
fast ränta) var 0,7 procent i augusti 2020. Det är en 
uppgång i jämförelse med juli då inflationstakten var 
0,5 procent. Det var framförallt prishöjningar för livsmedel 
och alkoholfria drycker som påverkade KPIF-inflationen i 
augusti. Högre priser för restauranger, diverse varor och 
tjänster samt nyttjande av egna hem och avgifter för 
hyres- och bostadsrätt påverkade också inflationen uppåt. 
Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser 
på el, drivmedel och teleutrustning.

Källa: SCB.se
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Inköpschefsindex (PMI), Utveckling senaste 12 månaderna
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Arbetslöshet (mot fg år)

9,2 %
(33,33 %)

STIBOR 3M

-0,01
-128,57 %

Stibor 3M minskade i augusti månad med 128,57 % i 
jämförelse med månaden innan. 

Källa: Avanza.se

Detaljhandeln

6,6 %
Löpande priser (mån)
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Arbetslösheten ökar fortfarande men samtidigt lämnar 
allt fler Arbetsförmedlingen för jobb eller studier. Detta 
indikerar att arbetsmarknaden börjar komma igång igen 
efter flera månader med dystra nyheter kring ökande 
arbetslöshet. I slutet av augusti var antalet inskrivna 
arbetslösa på Arbetsförmedlingen 475 000 personer. Det 
är en ökning med 126 000 personer jämfört med samma 
månad förra året.

Källa: arbetsformedlingen.se
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Detaljhandelns försäljningsvolym löpande priser förändring mot fg år, % 

Löpande priser mot fg året Daglivaruh. Sällanköpsh.

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 
4,8 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande månad 
2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0 procent 
medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget 
visade nollutveckling. Omsättningen för detaljhandeln 
mätt i löpande priser ökade med 6,6 procent i juli 2020 
jämfört med juli 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade 
med 8,8 procent medan dagligvaruhandeln exklusive 
Systembolaget ökade med 2,0 procent.

Källa: scb.se
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OMX

1 766,33
3,85 %

Boprisindikatorn

40 %
66,7%
Boprisindikator fortsätter att återhämta sig och ökar med 
16 enheter i augusti, från 24 till 40. På regional nivå är det 
små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna 
mellan 27 och 37. Andelen hushåll som tror på stigande 
priser ökar med 10 procentenheter jämfört med förra 
månaden och ligger nu på 52 procent. Andelen hushåll som 
tror på sjunkande priser det kommande året uppgår nu till 
12 procent, att jämföra med 18 procent föregående månad. 
Den positiva utvecklingen som innebär att boprisindikatorn 
nästan återhämtat sig till nivån före coronakrisen beror 
antagligen på sjunkande smittspridning, ekonomisk 
återhämtning och stabila priser på bostadsmarknaden.

Källa: Demoskop.se, SEB.se

Stockholmsbörsen levererar positiv utveckling även i 
augusti vilket innebär att börsen ökar för fjärde månaden 
i rad. Trots detta är Stockholmsbörsen inte uppe på de 
toppnivåer som noterades innan coronakrisen. Uppgången 
har bland annat att göra med den heta augustimånaden 
på USA:s börs som smittade av sig på Europa och därmed 
även Sverige. 

Större delarna av världen börjar nu öppna upp igen men i 
och med detta finns risk för den så kallade andra vågen. 
Om en andra våg kommer är ännu okänt och hur läget 
utvecklas återstår att se.

Källa: Nasdaqomxnordic.com, Carnegiefonder.se
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OMX30, Utveckling senaste 24 månaderna
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Barometerindikatorn

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det 
aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar 
där nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin pejlas 
av bland företag och hushåll. Barometerindikatorn har 
ett genomsnitt på 100. Om indikatorn ligger över 100 är 
stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den 
ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt.

Börsen - OMX

Grafen presenterar genomsnittet mellan 
stängnings-kursen för den sista vardagen i aktuell 
månad och den sista vardagen i månaden innan på 
Stockholmsbörsen (OMX Stockholm 30 Index). 

Ränteläget - Stibor

Stockholm Interbank Offered Rate är en referensränta 
som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett 
antal banker - Stiborbanker - verksamma på den svenska 
penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra på 
utan säkerhet under olika löptider. Vi presenterar den 
vanligaste Stibor Fixing 3 månader där vi använder den 
räntesats som presenteras sista bankdagen varje månad.

Detaljhandeln

Detaljhandelsindex (DHI) är ett helt unikt facit över 
försäljningen i den svenska detaljhandeln och presenteras 
varje månad. DHI tas fram av HUI Research i samarbete 
med Statistiska Centralbyrån och omfattar hela 

detaljhandelns omsättning.

Inköpschefindex - PMI

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI). Indexet 
publiceras den första vardagen i varje månad. Index över 
50 indikerar tillväxt inom industrin. Under 50 innebär en 
nedgång. Indexet baseras på intervjuer med omkring 200 
inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

Inflationen

Inflationstakten mätt som 12-månadersförändringen av 
KPI är det vanligaste inflationsmåttet. Inflationstakten 
enligt KPIF och är ett mått på den underliggande 
inflationen som fås genom att ta bort effekterna av 
ränteförändringar för egnahemsägare.

Arbetslösheten

Nordiers marknadskontroll hämtar statistik om 
arbetslösheten från arbetsförmedlingens hemsida. 
Det vänstra diagrammet står för andelen av öppet 
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
mot den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Den 
kopparfärgade linjen är årsmedelvärdet för de senaste 12 
månaderna. Det högra diagrammet är den procentuella 
förändringen mot samma period föregående år.

Boprisindikatorn

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003, 
på uppdrag av SEB, undersökningen Boprisindikatorn. 
Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer. 

Demoskop och SEB definierar Boprisindikatorn som 
skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande 
priser och andelen som tror på fallande priser.
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