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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS         FÖRÄNDRING 1/4-30/4        FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen - -0,2% +8,8% 
New York-börsen (S&P 500)  - +0,9% +11,0% 
Nasdaq (composite-index) - +1,0% +11,5% 
Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,87% -0,05%-enheter +0,02%-enheter 
Ränta 4-årig statsobligation (1051) 0,99% -0,19%-enheter +0,04%-enheter 
Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,87% -0,24%-enheter  -0,12%-enheter 
Kurs SEK/USD 6:49 -2 öre - 2 öre  
Kurs SEK/Euro 8:54 +19 öre -7 öre 

 
VÄRLDEN 

Den senaste tidens makroekonomiska nyheter 
och redovisade kvartalsbokslut från företagen 
ger ofta motstridiga signaler och vid en 
översiktlig granskning är det svårt att bilda 
sig en uppfattning om riktningen för 
konjunkturen och företagens vinstutveckling. 
 
I Europa är den ekonomiska bilden minst sagt 
splittrad. Tyskland och stora delar av norra 
Europa redovisar relativt hög nominell 
ekonomisk tillväxt och det statsfinansiella 
läget bland dessa länder är sunt. 
Innovationsgraden inom näringslivet är hög 
och industrin tillhandahåller högt förädlade 
produkter på världsmarknaden. För dessa väl 
fungerande ekonomier utgör ECB´s expansiva 
penningpolitik en risk. Låga räntor och 
generös tillgång till krediter kan bidra till 
framväxten av spekulationsbubblor och 
framtida ekonomiska bakslag.  
I Frankrike har uteblivna reformer förvärrat 
landets ekonomi vilket är oroande. Frankrikes 
ekonomi riskerar att hamna i en situation 
liknande de krisdrabbade medelhavsländerna 
där de ekonomiska problemen biter sig fast. 
Arbetslösheten bland krisländerna är mycket 
hög och stigande. Banksystemen är 
underkapitaliserade och kreditgivningen till 
hushåll och företag är mycket restriktiv. 
Behovet av ytterligare penningpolitiska 
lättnader är stort bland dessa länder. Men 
centralbanken ECB´s möjligheter begränsas av 
att de ekonomiska skillnaderna inom EU är så 
stora.    
Centralbankerna runt om i världen har varit 
mycket aktiva med att genom olika 
penningpolitiska medel stötta den ekonomiska 
återhämtningen. I USA har FED gjort 
massiva köp av stats- och bostadsobligationer 
som pressat ner ränteläget och därmed 
lånekostnaderna för exempelvis bolån. Detta 

har bidragit till att vända utvecklingen på 
bostadsmarknaden. Huspriserna stiger och 
byggandet ökar vilket sammantaget fungerar 
som en motor för den ekonomiska 
återhämtningen. Samtidigt har dollarns 
växelkurs försvagats mot många valutor vilket 
gynnat exportindustrin. Underskottet i de 
amerikanska offentliga finanserna minskar 
snabbare än vad de mest optimistiska 
bedömarna räknade med för bara några 
månader sedan. Utvecklingen är 
uppmuntrande. 
I Kina, världens näst största ekonomi, har 
BNP utvecklingen varit något svagare än 
förväntat under årets första kvartal, enligt den 
kinesiska officiella statistiken. Handels-
statistiken, som av externa bedömare anses 
vara mer rättvisande, ger en positivare bild 
och tyder på att den inhemska efterfrågan i 
Kina är på väg att ta fart. Det stämmer också 
överens med vad de västerländska 
företagsledarna ger uttryck för i samband med 
kvartalsrapporterna.  
                          
 

SVERIGE- KONJUNKTUR, POLITIK OCH 
RÄNTOR 

Konjunkturinstitutet KI´s konjunkturbaro-
meter över utvecklingen i den svenska 
ekonomin försvagades något under april. 
Undersökningens olika delindex ger en 
blandad bild. Detaljhandeln och privata 
tjänstenäringar noterar en svagare utveckling. 
Delkomponenterna tillverkningsindustrin 
samt bygg- och anläggningsindustrin rappor-
terar dock att läget förbättrats under månaden. 
Handelsbankens ekonomer bedömer i en 
nyligen publicerad prognos att tillväxttakten i 
den svenska ekonomin stiger under året och 
att BNP ökar med 1,9 procent under 2013.            
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STOCKHOLMSBÖRSEN  

Stockholmsbörsens All Share Index ligger i 
stort sett på samma nivå som vid inledningen 
av april. Värdet av de aktieutdelningar som 
börsbolagen utbetalat under månaden 
motsvarar dock en kursuppgång på c a 2,5 
procent. Företagens resultat under årets första 
kvartal bekräftar bilden av en splittrad 
världsekonomi. Kvartalsvinsterna är generellt 
sett lägre än vad analytikerna räknade med 
under inledningen av 2013. Företagsledarnas 
försiktigt optimistiska framtidsbedömningar 
bidrar till att utvecklingen på aktie-
marknaderna trots allt varit stabil under april. 
 

FRAMTIDEN  

I USA har en del av centralbankens strategi i 
finanskrisens spår varit att försvaga dollarns 
växelkurs för att därigenom uppnå fördelar för 
landets exportindustri. Detta har varit 
framgångsrikt. Exportandelen av BNP har 
ökat rejält och motsvarar idag i det närmaste 
hela nedgången i bostadsinvesteringarnas 
andel av BNP sedan luften började gå ur den 
uppblåsta fastighetsmarknaden. 
I Kina har den årliga ekonomiska 
tillväxttakten avtagit. Avmattningen är  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
sannolikt en följd av att myndigheterna 
eftersträvar en ombalansering av ekonomin, 
till priset av något lägre tillväxt. Konsumtion 
och tjänstesektorn prioriteras samtidigt som 
myndigheterna vill kyla av överhettade 
sektorer såsom fastighetsmarknaden. 
Utvecklingen i Kina är i grunden sund och ett 
uttryck för att landet idag har en stor och 
växande köpstark medelklass. Den inhemska 
konsumtionen växer i hög takt och förväntas 
bli en allt viktigare drivkraft för BNP-
tillväxten kommande år.   
Den globala konjunkturen befinner sig 
sannolikt under inledningen av en period med 
återhämtning. Tillväxten bedöms dock bli 
relativt dämpad och ojämnt fördelad över 
världen.  
Stockholmsbörsen har generellt sett blivit 
”dyrare” under 2013 (vinsterna har ökat 
mindre än börskurserna). Företagen är 
finansiellt starka och lämnar aktieutdelningar 
som med råge överstiger avkastningen på 
statsobligationer. Enligt vår bedömning är 
aktiemarknaden rimligt värderad. Rådande 
konjunkturprognoser ger anledning till 
försiktig optimism inför fortsättningen av 
börsåret 2013.     
 

Med vänlig hälsning 

Kapitalförvaltningen 

 


