
 
 

 

 
Humle förekommer vild eller förvildad i lövlundar. Humle är en flerårig, klättrande ört som kan bli 6-7 meter hög och kan växa 20 cm per dygn. Humlens honblommor används sedan 
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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/6-31/8 FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +0,6% +11,5% 

New York-börsen (S&P 500)  - +0,1% +14,5% 

Nasdaq (composite-index) - +3,9% +21,3% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,98% +0,05%-enheter +0,13%-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1051) 1,65% +0,47%-enheter +0,7%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk 

obligation 

   3,69% +0,38%-enheter +0,7%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:63 -1 öre +12 öre  

Kurs SEK/Euro 8:75 +15 öre +14 öre 
 

 

Världen 

Efter en stabil kursutveckling på flertalet västerländska aktiemarknader under våren, då aktieägarna 

dessutom kunde tillgodoräkna sig generösa utdelningar, backade börserna under större delen av juni. 

En förklaring till nedgången var en oro över att företagens halvårsresultat skulle visa sig vara lägre än 

förväntat. Tillväxten i världsekonomin hade också varit något lägre under inledningen av året än vad 

prognoserna pekat mot. Inför semesterperioden varnade därför många bedömare för en stökig 

börssommar. 

Likt sommarvädret kom dock utvecklingen på flertalet mogna aktiemarknader att bli både behaglig 

och stabil. Sedan inledningen av juli har Stockholmsbörsen i det närmaste återhämtat hela nedgången 

sedan börsrekylen som inleddes under maj. Förutom Stockholmsbörsen redovisar aktiemarknaderna i 

USA, Europa och Japan tvåsiffriga kursuppgångar under 2013.  

På världens tillväxtmarknader noterar dock aktiemarknaderna i Hongkong, Latinamerika, Indien och 

Ryssland kursfall under året. Den svaga utvecklingen på dessa börser förklaras i hög grad av Kinas 

svårighet att både dämpa tillväxttakten i ekonomin och ombalansera drivkraften i tillväxten från export 

och investeringar mot inhemsk konsumtion. Efterfrågan på flera råvaror har som en följd härav varit 

lägre än förväntat. Handelsutbytet mellan dessa länder är stort och utvecklingen i Kina fortplantar sig 

till övriga tillväxtländer som i många fall även är stora producenter av råvaror.      

Även om såväl de amerikanska som de europeiska företagens resultat under årets andra kvartal 

generellt sett infriade marknadens förväntningar, har vinstutvecklingen under året varit svagare än vad 

prognoserna pekade mot inför 2013. Att aktiemarknaderna trots detta stigit under året tyder på >>> 
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att placerarkollektivet känner större tillit till den förda ekonomiska politiken i USA och Europa än 

tidigare. Den högre värderingen av företagen kan därför delvis betraktas som en normalisering efter att 

osäkerheten kring den finansiella krisen bedarrat. Årets börsuppgång återspeglar även att 

placerarkollektivet räknar med en relativt snar förbättring i världsekonomin.   
 

Under sommaren har det redovisats ekonomisk statistik som tyder på att det djupa fallet i den 

europeiska konjunkturen planar ut. Efter att ha minskat sex kvartal i följd ökade BNP inom 

euroområdet mellan årets första och andra kvartal med 0,3 procent. En överraskande stor andel av 

euroländerna bidrar till de spirande tecknen på en bättre europeisk konjunktur. Även framåtblickande 

konjunkturstatistik från enskilda länder inom euroområdet har varit mer positiv än förväntat, däribland 

Tyskland som är Europas enskilt mest betydelsefulla ekonomi.   

Räntan på en amerikansk tioårig statsobligation har stigit med ca 1 procent under året till knappa 3 

procent och mönstret går igen på flera europeiska obligationsmarknader. Stigande obligationsräntor är 

normalt en signal om en snar förbättring av konjunkturläget.        
                          

Sverige- konjunktur, politik och räntor 

Konjunkturinstitutet KI kommenterar augusti månads konjunkturbarometer över utvecklingen i den 

svenska ekonomin på följande vis; ”Tecknen på en vändning i konjunkturen blir allt tydligare. 

Framförallt är det förtroendeindikatorer bland företag och hushåll som har stigit i både Sverige och de 

flesta andra OECD-länder”. Den borgerliga ”alliansens” arbetslinje har under regeringsperioden varit 

framgångsrik på så vis att sysselsättningen ökat även under perioder då konjunkturen varit svag. 

Arbetslösheten är trots detta oönskat hög som en följd av att även utbudet av arbetskraft ökat. Nu 

räknar KI med att även arbetslösheten successivt börjar sjunka. Kombinationen av fler sysselsatta och 

färre arbetslösa är mycket positivt för statens finanser och ökar utrymmet för stimulanser under valåret 

2014. Under perioden 1980-2012 har svensk BNP vuxit med i genomsnitt 1,9 procent vilket kan 

jämföras med genomsnittet för valåren under denna period då tillväxten varit hela 3 procent.     
 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen har sedan årsskiftet stigit med 11,5 procent. Detta trots att 

börsbolagens samlade vinster har minskat under såväl årets första som andra kvartal, jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år. 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  

Signaler om att konjunkturläget vänder upp under hösten har blivit fler och tydligare under sommaren. 

Jämfört med innevarande år förväntas finanspolitiken i USA och Europa under 2014 dessutom bli 

mindre inriktad mot offentliga besparingar i syfte att främja den ekonomiska tillväxten. Nästa år 

förväntas tillväxten öka inom såväl OECD-området som bland världens tillväxtmarknader och den 

globala BNP-tillväxten bedöms bli drygt 4 procent. Det är något högre än vid den senaste 

konjunkturtoppen under 2011. USA och Europa förväntas svara för en större andel av den globala 

BNP-tillväxten i förhållande till föregående tillväxtperiod. Det är en sund utveckling som bidrar till att 

minska obalanserna i världsekonomin och som dessutom är gynnsam för flertalet svenska 

industriföretag. 
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