
 
     
 

 

 
 

KAPITALFÖRVALTNINGSBREV 

Den 1 februari 2013 
 

 

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

Stockholmsbörsen - +5,6% +5,6% 
New York-börsen (S&P 500)  - +5,0% +5,0% 
Nasdaq (composite-index) - +6,1% +6,1% 
Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,95% +0,10%-enheter +0,10%-enheter 
Ränta 5-årig statsobligation (1051) 1,37% +0,42%-enheter +0,42%-enheter 
Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,18% +0,23%-enheter  +0,23%-enheter 
Kurs SEK/USD 6:34 -17 öre -17 öre  
Kurs SEK/Euro 8:64 +3 öre +3 öre 

 
VÄRLDEN 

Det nya året har inletts med rejäla uppgångar 
på världens aktiemarknader. För första gången 
på mycket länge är inte utspel om skuldkris, 
lågkonjunktur och andra problemorienterade 
resonemang det dominerande inslaget i 
massmedia. En mer positiv tolkning av den 
finansiella krisens förlopp har spridit sig bland 
internationellt tongivande ekonomiska bed-
ömare. Den till synes plötsliga optimismen 
skapar naturligtvis tvivel hos många.  
De ekonomiska obalanserna i världsekonomin 
är alltjämt stora, och befolkningen bland 
västvärldens krisländer upplever inte att deras 
situation går mot det bättre. Centralbankerna 
i Europa och USA har genom krisåren med 
beslutsam politik agerat i syfte att återställa 
marknadens förtroende för det finansiella 
systemet och dess funktion. Såväl obligations-, 
valuta- som aktiemarknaderna uppvisar för 
närvarande en större stabilitet än vid något 
tillfälle sedan finanskrisen bröt ut under 2008. 
Under januari har obligationsräntorna bland 
Europas problemländer sjunkit till nivåer som 
förbättrar förutsättningarna för dessa länder 
att minska underskotten och på sikt nå stabila 
statsfinanser. Denna utveckling är mycket 
glädjande och ett uttryck för att den förda 
penningpolitiken varit framgångsrik.  
Kanske har alla negativa rubriker som 
finanskrisen givit upphov till de senaste åren 
även bidragit till en överdriven pessimism? 
Statskuldkrisen bland industriländerna och de 
umbäranden många människor i västvärlden 
får utstå skall icke förringas.  
Men lyfts blicken till att betrakta hela 
världsekonomin växer en ljusare bild fram. 

 
Aldrig tidigare har färre människor svultit, 
varit sjuka, dödats i krig eller naturkatastrofer 
som under 2012. De globala orättvisorna har 
aldrig varit mindre och fler människor än 
någonsin lever i rikedom. Uppgifterna kommer 
från en sammanställning av statistik och 
rapporter som den brittiska tidningen The 
Spectator låtit göra.  
Världshandeln var också rekordhög föregående 
år. Enligt preliminära beräkningar uppgick 
den globala ekonomiska tillväxten till ca 3,1 
procent. Det är visserligen en lägre tillväxt än 
under 2011 men ur ett långt perspektiv att 
betrakta som ett normalår.  
 
SVERIGE- KONJUNKTUR, POLITIK OCH 
RÄNTOR 

Det svenska konjunkturläget har försvagats i 
spåren av att det globala efterfrågeläget  
försämrades under hösten 2012. I stora delar 
av världsekonomin har dock konjunkturläget 
förbättrats den senaste tiden. Detta talar för 
en successivt starkare svensk industri-
konjunktur under våren och stigande BNP. 
Under 2012 bedöms dock Sveriges BNP 
uppvisa en mycket blygsam ökning på ca 1 
procent. Det sprider en mörk bild av 
tillståndet i svensk ekonomi.  
Som motvikt till detta kan nämnas att antalet 
sysselsatta i Sverige aldrig varit fler än under 
2012 och att den låga inflationen, ca 0,9 
procent mellan åren 2011 och 2012, bidrog till 
att reallönerna ökade med drygt 2 procent. 
Dessutom höjdes den statliga pensionen för 
landets pensionärer.         >>>



 
 
 
 
 
 
STOCKHOLMSBÖRSEN  

Inledningen av börsåret 2013 har varit mycket 
positiv. Kurserna på Stockholmsbörsen har 
stigit med hela 5,6 procent samtidigt som de 
dagliga kursförändringarna varit mycket små. 
Den stabila utvecklingen tyder på att 
marknadens aktörer känner större tillit till 
aktieplaceringar idag än under tidigare 
uppgångsfaser de senaste åren.  
Flera affärstidningar påpekar att statistiken 
talar för att en positiv börsutveckling under 
januari leder till ett gynnsamt börsår. Vid 50 
tillfällen under de senaste 63 åren har 
kurserna på Stockholmsbörsen stigit under 
januari. Vid 80 procent av dessa tillfällen har 
året slutat med uppgångar.  
Under de senaste dagarna har en stor andel av 
börsens storföretag redovisat resultatet över 
föregående års sista kvartal samt bokslut för 
hela 2012. Bland industribolagen har höstens 
konjunkturavmattning gjort negativa avtryck 
i resultatutvecklingen. Kursrörelserna i sam-
band med att rapporterna har publicerats har 
varierat. Den generella bilden tyder dock på 
att aktiemarknadens aktörer tar de negativa 
överraskningarna med ro. Av börsut-
vecklingen att döma uppskattar placerarna den 
underliggande stabilitet flertalet företag 
uppvisar trots nyckfulla konjunktur-
förhållanden, samt att företagsledarna ser 
förhållandevis ljust på framtiden.       
 

FRAMTIDEN  

Industriländerna inom OECD har sam-
mantaget stora statsfinansiella obalanser.  
Den sammanlagda statsskulden har under 
senare år stigit till ungefär 110 procent av 
 
 

 
 
 
 
 
BNP. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är 
den höga skuldnivån kritisk. Att hantera de 
statsfinansiella obalanser som råder inom 
OECD ställer stora krav på de politiska 
beslutsfattarna. Inom EU har även 
valutaunionen och banksystemet satts under 
press. Ett finansiellt sammanbrott inom EU 
skulle få mycket negativa konsekvenser för 
världshandeln och hela den globala ekonomin. 
Centralbankerna har dock genom fram-
gångsrika insatser återställt marknadens 
förtroende för det finansiella systemet. Det är 
sannolikt en förklaring till att bedömningarna 
om framtiden blivit mer optimistiska.  
Kriserna har varit många sedan millen-
nieskiftet med kraftiga börsfall som följd. Ofta 
återspeglas denna period i negativa ordalag. 
Sedan år 2000 har dock världsekonomin 
genomgått en historiskt hög tillväxtperiod. 
Den globala ekonomin utgörs idag till ca 
hälften av en grupp tillväxtländer vars 
statsskulder nära nog halverats till runt 30 
procent av dessa länders BNP.  
Innevarande år förväntas tillväxten i 
världsekonomin öka från ca 3.1 procent 2012 
till ca 3,7 procent. Den ekonomiska världs-
ordningen är komplex och globaliseringen gör 
den ekonomiska utvecklingen svårare att 
prognostisera. Detta talar för att oväntade 
händelser och förestående viktiga politiska 
avgöranden även fortsättningsvis bidrar till 
att det periodvis byggs upp osäkerhet som 
bidrar till nyckfulla marknadsreaktioner.  
Den optimistiska inledningen av börsåret på 
världens aktiemarknader förefaller dock vara 
väl underbyggd enligt vår uppfattning.                                    
 

Med vänlig hälsning 

Kapitalförvaltningen 

 


