
 
     
 

 

 
 

KAPITALFÖRVALTNINGSBREV 

Den 1 april 2013 
 

 

MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS         FÖRÄNDRING 1/3-31/3        FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen - +/-0,0% +9,1% 
New York-börsen (S&P 500)  - +3,6% +10,0% 
Nasdaq (composite-index) - +3,4% +10,4% 
Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,92% -0,07%-enheter +0,07%-enheter 
Ränta 4-årig statsobligation (1051) 1,18% -0,14%-enheter +0,23%-enheter 
Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,11% +0,02%-enheter  +0,12%-enheter 
Kurs SEK/USD 6:51 +7 öre +/- 0 öre  
Kurs SEK/Euro 8:35 -8 öre -26 öre 

 
VÄRLDEN 

Utvecklingen på världens aktiemarknader har 
varit relativt stabil under mars månad trots 
Cypernkrisen. I USA nådde det breda 
storbolagsindexet S&P 500 den högsta nivån 
någonsin efter en uppgång i år med drygt 9 
procent. De europeiska börserna har enligt 
S&P Europe stigit med 2,5 procent under 
motsvarande period. Stockholmsbörsens 
Generalindex har utvecklats mycket väl och 
noterar en uppgång under 2013 med ca 9 
procent. Det ekonomiska händelseförloppet har 
dock varit mer dramatiskt än vad utvecklingen 
på börserna antyder under den senaste 
månaden. Störst uppmärksamhet har 
situationen på Cypern tilldragit sig. Landet 
har en snabbt växande statsskuld och ett 
vidlyftigt banksystem som blåsts upp av 
internationellt kapital som attraherats av 
landets låga skatter, slapphänta kontroll av 
kapitalets ursprung och förhållandevis höga 
inlåningsräntor. Cyperns banker har på så vis 
haft ett överskott av kapital som investerats i 
grekiska statsobligationer som därefter fallit 
kraftigt i värde. Detta har bidragit till den 
akuta finansiella kris som uppstått. De 
cypriotiska bankerna har tvingats hålla stängt 
under en period då regeringen förhandlat med 
Europgruppen och IMF (Internationella 
Valutafonden) om ett nödlån. Förhand-
lingarna resulterade i ett villkorat finansiellt 
stödpaket motsvarande 10 MDR EUR. 
Överenskommelsen innebar bl a att Cyperns 
två största, och mest krisdrabbade, banker 
skall avvecklas respektive rekonstrueras. 
Enskilda banktillgodohavanden överstigande 
100 000 euro kan till stor del komma att gå 
förlorade. Den cypriotiska ekonomin utgör 
knappt en halv procent av euroområdets  
 

 
ekonomi och på de finansiella marknaderna har 
reaktionerna under krisen varit måttliga. Det 
råder en allmän uppfattning om att Cypern 
härbärgerat kapital på flykt från andra länders 
rättssystem och att detta bidragit till att 
stödpaketet inte omfattat ett skydd för 
bankernas ägare och kunder. Händelse-
utvecklingen på Cypern utgör en påminnelse 
för de politiska makthavarna inom EU om att 
den finansiella krisen inom euroområdet 
ställer fortsatt stora krav på skickligt 
ledarskap. Euroland är sakta på väg att ta sig 
ur det ekonomiska mörkret men den 
ekonomiska återhämtningen hämmas av svag 
efterfrågan inom stora delar av Sydeuropa. 
Sammantaget ger den senaste tidens 
ekonomiska statistik en splittrad bild över 
tillståndet i världsekonomin. USA, norra 
Europa, Sydostasien och delar av Latinamerika 
har påbörjat en period av ekonomisk 
återhämtning. Världens BNP bedöms växa 
med ca 3,5 procent i år och med drygt 4 
procent under 2014.       
 

SVERIGE- KONJUNKTUR, POLITIK OCH 
RÄNTOR 

Konjunkturinstitutet KI´s konjunkturbaro-
meter över utvecklingen i den svenska 
ekonomin fortsatte att stiga under mars 
månad. Uppgången var dock beskedlig i 
jämförelse med föregående månads 
överraskande starka utfall. Även om 
undersökningen antyder att BNP-tillväxten 
fortfarande är svagare än normalt indikerar 
riktningen att svensk ekonomi inlett en period 
av ekonomisk återhämtning. Det är också 
positivt att en majoritet av företagen anger att 
orderingången från exportmarknaderna ökat 
under de senaste månaderna.           >>>



 
 
 
 
 
 
STOCKHOLMSBÖRSEN  

Börsutvecklingen under månaden var 
förvånansvärt stabil med tanke på den 
uppmärksamhet Cypernkrisen fått. H&M, 
som har brutet räkenskapsår, kom som väntat 
med en ganska svag kvartalsrapport, men 
framtidsutsikterna ser goda ut. I år beräknas 
företaget netto öppna ca 350 nya varuhus och 
man fortsätter att etablera sig på nya 
marknader och etablera nya koncept. 
Månadens storaffär stod Tele 2 för som säljer 
hela sin ryska verksamhet och erhåller kontant 
ca 15,6 mdr kr eller motsvarande 28 kr per 
aktie. Osäkerheten kring den snabbväxande 
verksamheten har varit mycket stor då Tele 2 
inte har någon 3 G-licens i Ryssland. Både 
Tele 2 och Kinnevik som äger 30% i Tele 2 
steg kraftigt när affären blivit känd.  
I april och maj kommer flertalet av börsens 
företag att ge aktieutdelningar. Dessa 
motsvarar ca 4 procent av börsens samlade 
värde, vilket är mer än dubbelt så mycket som 
svenska statspapper ger i ränta. 
 

FRAMTIDEN  

Årets börsuppgång återspeglar ett ökat 
förtroende för det finansiella systemet och en 
normalisering av värderingarna på världens  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
kapitalmarknader. Aktieanalytikernas prog-
noser över företagens vinster för innevarande-         
och nästa år har justerats ned något under det 
första kvartalet. Världsekonomin befinner sig i 
en återhämtningsperiod. Flertalet konjunktur-
bedömare räknar med att den ekonomiska 
tillväxttakten gradvis förstärks under i år. 
Aktiemarknadens aktörer kommer sannolikt 
att fästa större uppmärksamhet vid de enskilda 
företagsledarnas bedömning om den närmaste 
framtiden än det första kvartalets resultat när 
börsbolagen publicerar sina kvartalsrapporter. 
Kurserna på Stockholmsbörsen har utvecklats 
mycket väl under årets första kvartal. Många 
företag betalar ut aktieutdelningar under 
våren vilket allt annat lika pressar 
aktiekurserna. Kortsiktigt och spekulativt 
inriktat kapital söker sig till aktiemarknaden 
under perioder då delårsbokslut publiceras och 
aktieutdelningar avskiljs. Detta gör 
börsutvecklingen under våren svårbedömd. 
Enligt vår uppfattning talar dock den 
pågående återhämtningen i världsekonomin, 
det låga ränteläget och rimliga värderingar för 
ett fortsatt kapitalflöde till aktiemarknaderna 
och för att 2013 blir ett bra börsår.                                     
 

Med vänlig hälsning 
 

Kapitalförvaltningen 

 


