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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/5-31/5 FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen - +1,5% +10,8% 

New York-börsen (S&P 500)  - +2,1% +14,4% 

Nasdaq (composite-index) - +3,8% +16,7% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,93% +0,06%-enheter +0,08%-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1051) 1,18% +0,19%-enheter +0,23%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk 

obligation 

   3,31% +0,44%-enheter +0,32%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:64 +15 öre +13 öre  

Kurs SEK/Euro 8:60 +6 öre -1 öre 
 

 

Världen 

Världens aktiemarknader har utvecklats väl under maj. Enligt Morgan Stanleys, MSCI World Index, 

steg världsbörserna under månaden med 4 procent uttryckt i svenska kronor. 

Tillväxten i världsekonomin har varit mer dämpad under 2013 än vad prognoserna gav vid hand inför 

årsskiftet.  

Under senhösten i fjol ställde konjunkturbedömare stort hopp till att en tillväxtfrämjande ekonomisk 

politik i Kina skulle bidra till att tillväxten i världsekonomin skulle ta fart. USA:s växande statsskuld, 

stora budgetunderskott och svaga bräckliga BNP-tillväxt ansågs vid sidan av eurokrisen utgöra det 

stora hotet mot den globala tillväxten. Den amerikanska ekonomiska tillväxten hotades enligt 

analyserna av redan beslutade skattehöjningar och ”automatiska budgetåtstramningar” som skulle 

komma att träda i kraft under 2013. 

Efter årets fem första månader kan vi konstatera att de kinesiska myndigheternas ambition att över 

tiden gå från en export- och investeringsledd ekonomi till en mer inhemskt efterfrågedriven BNP-

tillväxt har bidragit till att flertalet prognoser kommit på skam. Kinas BNP växte med 7,8 procent 

under 2012. Ekonomin växte i motsvarande takt under första kvartalet 2013 men jämfört med andra 

halvåret i fjol var det en inbromsning. I en nyligen uppdaterad analys sänker den Internationella 

Valutafonden, IMF, sina prognoser över tillväxten i den kinesiska ekonomin med 0,25 procentenheter 

för innevarande år till 7,75 procent. För 2014 räknar nu IMF med en tillväxt i Kina på 7,7 procent 

istället för som tidigare 8,3 procent. Försvagningen i Kina har under året bidragit till prisnedgångar på 

flera råvaror så som koppar, zink och olja. >>> 
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Det stora ekonomiska utropstecknet under 2013 svarar den amerikanska ekonomin för. De 

genomförda skattehöjningarna och offentliga besparingarna har inte drivit ekonomin mot recession 

som flera tongivande bedömare befarade. Trots att dessa åtstramningar motsvarar ca 1,6 procent av 

BNP pekar utvecklingen mot att den amerikanska ekonomin växer med ca 2 procent i år. Obalanserna 

i USA:s statsfinanser minskar nu i överraskande snabb takt. Vi har tidigare vant oss vid mycket mörka 

rubriker kring följderna av USA:s stora budgetunderskott och växande statskuld. På några få månader 

har dessa rubriker förbytts till kommentarer som oftast tar fasta på den nuvarande positiva trenden 

med snabbt krympande underskott, sjunkande arbetslöshet och stigande fastighetspriser i USA. 
 

Japan har, med undantag för enstaka år, under decennier redovisat negativ- eller mycket låg 

ekonomisk tillväxt. Landet har den i särklass högsta statsskulden i förhållande till BNP bland 

industriländerna. Andelen äldre av befolkningen ökar samtidigt som antalet invånare i Japan minskar. 

Som en följd av denna utveckling är den inhemska efterfrågan svag och priserna faller, vilket bidrar 

till att investeringsbeslut och planerade inköp skjuts på framtiden. Den japanska centralbanken, BOJ, 

har under året slagit an en spektakulär penningpolitik som på sikt är förenad med hög finansiell risk. 

Syftet är att försvaga den japanska valutans växelkurs och på så vis underlätta för landets 

exportindustri och samtidigt bryta deflationsspiralen. Genom att BOJ med ”nyutgivna pengar” köper 

enorma mängder japanska statspapper har landets valuta yen under året tappat ca 15 procent i värde 

mot US dollarn. På Tokyobörsen har det varit hausse, dock under stor turbulens och räntan på 

statsobligationer har stigit som en följd av ökade inflationsförväntningar. Den nya politiken bidrar till 

kraftigt höjda prognoser för Japans BNP som i år spås växa med drygt 1,5 procent. Bedömare betonar 

riskerna med den förda politiken och lyfter fram behovet av politiska reformer för att på sikt undvika 

allvarliga bakslag för den japanska ekonomin.      
                          

Sverige- konjunktur, politik och räntor 

Konjunkturinstitutet KI:s månatliga konjunkturbarometer över utvecklingen i den svenska ekonomin 

har försvagats de senaste månaderna. Det tyska IFO-indexet, Europas viktigaste konjunkturindikator, 

steg dock oväntat mellan april och maj. Tyskland är Sveriges enskilt största exportmarknad men även 

EU:s barometer över utvecklingen inom EMU-länderna förbättrades under månaden. Detta talar för att 

en uppgång i det svenska konjunkturläget är nära förestående.    
 

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsen steg med 1,5 procent under maj och sedan årsskiftet har kurserna stigit med 10,8 

procent. Den positiva börstrenden byggs under av ett ökat förtroende för det internationella finansiella 

systemet och förhoppningar om ett förbättrat konjunkturläge under årets andra hälft.   
 

Framtiden  

De flesta konjunkturindikatorer tyder på att tillväxten i världsekonomin gradvis förbättras under 

hösten. I USA har hanteringen av finanskrisen varit imponerande och ekonomin är på god väg att 

tillfriskna. EU utgör sammantaget världens enskilt största ekonomi följt av USA och Kina. Den 

senaste ekonomiska statistiken från Tyskland har varit överraskande stark. Konjunkturläget inom 

euroområdet är dessutom mindre svagt än befarat varför vi är försiktig optimistiska inför 

fortsättningen av det hittills goda börsåret 2013. 
 

Vi gör ett uppehåll med Kapitalförvaltningsbrevet under juli och augusti.    
 

Med en önskan om en riktigt skön sommar 

Kapitalförvaltningen 


