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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS         FÖRÄNDRING 1/12-31/12        FÖRÄNDRING 2012 

Stockholmsbörsen - +2,0% +12,0% 
New York-börsen (S&P 500)  - +0,6% +13,4% 
Nasdaq (composite-index) - -1,7% +13,6% 
Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,85% -0,20%-enheter -0,55%-enheter 
Ränta 5-årig statsobligation (1051) 0,95% -0,01%-enheter -0,27%-enheter 
Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,95% +0,16%-enheter  +0,07%-enheter 
Kurs SEK/USD 6:51 -14 öre -37 öre  
Kurs SEK/Euro 8:61 -4 öre -29 öre 

 
VÄRLDEN 

Från ekonomisk utgångspunkt är nog den 
allmänna uppfattningen att det inte finns så 
mycket gott att säga om fjolåret. Finans- och 
skuldkrisen bland världens industrinationer 
har förlamat stora delar av världsekonomin 
under de senaste fem åren. Det ekonomiska 
nyhetsflödet under 2012 kom i hög grad att 
kretsa kring hanteringen av skuld- och 
valutakrisen inom euroområdet. Dessutom 
försvagades det globala konjunkturläget 
oväntat under andra halvåret. Aldrig tidigare 
i historien har världens stora centralbanker 
stöttat den reala ekonomin och det finansiella 
systemet med så låga räntor och stora 
kapitalinjektioner som under rådande kris. 
Men trots centralbankernas insatser är 
arbetslösheten hög och den ekonomiska 
tillväxten låg bland industriländerna.  Inom 
EU har ledarna drivit fram en historisk och 
genomgripande långsiktig plan mot ett 
federalistiskt EU med ett centraliserat 
beslutsfattande. En sådan utveckling anses 
nödvändig för att värna eurosamarbetet och 
det europeiska banksystemet. Ett första steg i 
denna plan har uppnåtts genom att ledarna 
enats kring ramverket för en gemensam 
banktillsyn. Världens två största ekonomier –
USA och Kina – har genom presidentval samt 
det kinesiska maktskiftet fått politiska 
ledarskap vars möjligheter att bedriva en 
långsiktigt orienterad politik förbättrats. I 
USA visar den inhemska ekonomin 
uppmuntrande tecken på att hanteringen av 
finanskrisen varit framgångsrik. Sedan 2009 
har den privata skuldsättningen fallit och de 
amerikanska bankernas balansräkningar är i 
ett betydligt bättre skick än de europeiska. 
Bostadspriserna har börjat stiga försiktigt efter 
det djupa prisfall som inleddes från 
toppnivåerna 2006, byggsektorn anställer och 
arbetslösheten minskar. De amerikanska  

hushållens framtidstro har stigit till de nivåer 
som uppmättes före krisen 2008. I Kina har 
den tillträdande administrationen starka 
offentliga finanser att tillgå då den ekonomiska 
politiken utformas. Det amerikanska 
presidentvalet och ledarskiftet i Kina har 
bidragit till att stabilisera utvecklingen på de 
finansiella marknaderna. I båda dessa länder 
tyder också den ekonomiska statistiken på att 
konjunkturläget är på väg att förbättras. 
Utvecklingen på de finansiella marknaderna i 
världen har stabiliserats under årets tredje 
kvartal. När börsåret summeras noterar de 
ledande aktiemarknaderna uppgångar under 
året på mellan ca 10-30 procent.  
 
SVERIGE- KONJUNKTUR, POLITIK OCH 
RÄNTOR 

Finansminister Anders Borg lämnade några 
dagar före julafton en reviderad prognos för 
den svenska ekonomins utveckling de 
kommande åren. Prognosen står i skarp 
kontrast till finansdepartementets bedömning 
från september och belyser hur snabbt 
ekonomiska förändringar i omvärlden kan slå 
mot en liten öppen ekonomi som den svenska, i 
vart fall ur en prognosmakares perspektiv. 
Tillväxten för nästa år revideras från 2,7 
procent till 1,1 procent. Arbetslösheten under 
valåret 2014 justeras upp från 6,7 till 8,3 
procent. Möjligen vill finansministern av 
politiska skäl hellre förekomma en möjlig 
negativ utveckling än motsatsen(?). Den 
senaste tiden har den framåtblickande 
internationella konjunkturstatistiken varit 
mer positiv än förväntat. Realiseras dessa 
positiva signaler i faktisk ekonomisk 
utveckling finns det skäl att räkna med att 
finansdepartementet får göra nya 
prognosrevideringar redan under vårvintern 
2013. >>>

             



 
 
 
 
 
STOCKHOLMSBÖRSEN  

Stockholmsbörsen steg under december med 2 
procent och under året ökade kurserna 
sammantaget med 12 procent. Ur ett 
börsperspektiv kom därmed år 2012 att bli ett 
”onormalt normalt” år. 
  
Senast Stockholmsbörsen steg med 12 procent 
ett enskilt år var under IT-yran, år 2000. 
Under mars månad detta år noterade index 
”All Time High”.  Börsvärdet i förhållande till 
företagens samlade förväntade vinster (P/E-
talet) var drygt 33 och direktavkastningen var 
1,1 procent. Optimismen inför framtiden var 
påfallande och framför allt teknologiföretagen 
värderades orimligt högt. 
 
För närvarande värderas företagen till ca P/E 
13 baserat på innevarande års förväntade 
vinster och vårens aktieutdelningar förväntas 
motsvara mellan 4-5 procent av börsvärdet. 
 Den finansiella krisens utdragna förlopp har 
skapat osäkerhet bland företagsledare och 
placerare. Börsbolagen redovisar dock hög 
lönsamhet, balansräkningarna är starka och 
aktiemarknadens värderingar är rimliga.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FRAMTIDEN  

Nyhetsrapporteringen har överskuggats av 
problemfyllda politiska processer i Europa och 
andra krisdrabbade länder. I skymundan har 
den globala konjunkturen visat tecken på 
återhämtning. Mycket talar för att världen går 
mot en period med stigande ekonomisk 
tillväxt. Av stor betydelse för den globala 
konjunkturutvecklingen har USA´s hantering 
av sina statsfinanser. Svåra politiska 
överenskommelser krävs för att häva de 
automatiska budgetåtstramningar (Fiscal 
Cliff) som träder i kraft i USA under 
inledningen av 2013. På årets första dag 
godkände representanthuset ett budgetförslag 
som undanröjer de akuta hoten mot 
konjunkturen. På världens aktiemarknader 
togs beskedet emot med optimism.  
År 2013 är det sex år sedan den globala 
finansiella krisen inleddes. Många avgörande 
framsteg har uppnåtts för att på sikt skapa 
finansiell balans i världsekonomin. Riskerna 
för en global recession har minskat men många 
problem kvarstår att lösa. Det nya året inleds 
med ljusare globala ekonomiska utsikter, 
förhållandevis lågt värderade aktiemarknader 
och mycket låga offentliga räntor. Det nya året 
har goda förutsättningar att bli ett bra börsår.                                    
 

Med en önskan om ett riktigt  

Gott Nytt ÅR 

Kapitalförvaltningen 

 


