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Den 1 mars 2013 
 

 

MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS         FÖRÄNDRING 1/2-28/2        FÖRÄNDRING 2012 

Stockholmsbörsen - +3,3% +9,1% 
New York-börsen (S&P 500)  - +1,1% +6,2% 
Nasdaq (composite-index) - +0,6% +6,8% 
Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,99% +0,04%-enheter +0,14%-enheter 
Ränta 5-årig statsobligation (1051) 1,32% -0,05%-enheter +0,37%-enheter 
Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,09% -0,09%-enheter  +0,14%-enheter 
Kurs SEK/USD 6:44 +10 öre -7 öre  
Kurs SEK/Euro 8:43 -21 öre -18 öre 

 
VÄRLDEN 

Optimismen som präglade utvecklingen på 
värdens aktiemarknader under inledningen av 
året har fortsatt under större delen av februari. 
Men efter sex veckors ”onormalt” stabil 
börsutveckling bröts denna trend, delvis som 
en följd av att valet i Italien resulterade i ett 
osäkert parlamentariskt läge. Italien, Europas 
tredje största ekonomi, befinner sig i djup 
lågkonjunktur och har oroväckande svaga 
statsfinanser. Under de senaste knappa två 
åren har en tillfälligt tillsatt teknokratregering 
med framgång genomfört ett antal obekväma 
reformer som bidragit till betydande 
ekonomiska framsteg. Trots det politiskt 
osäkra läge som uppstått är det mindre 
sannolikt att de viktiga reformer som 
genomförts det senaste året rivs upp. Så sent 
som i december beslutades det att i den 
italienska konstitutionen implementera 
principen om balans i budgeten. En stor del av 
statsskulden är till skillnad från i många 
andra länder upplånad inom landet. Det är 
värt att påpeka att Italien före räntekostnader 
redovisar ett överskott i statsbudgeten. 
Marknadens reaktioner var kraftigast på 
Milanobörsen där aktiekurserna föll med ca 5 
procent när den politiska bilden utkris-
talliserades i takt med rösträkningen efter 
valet. På obligationsmarknaden noterades 
rejäla ränteuppgångar på italienska stats-
obligationer. På övriga europeiska marknader 
var prisrörelserna mer beskedliga. 
I Europa visar den senaste statistiken stora 
skillnader mellan enskilda länders ekonomiska 
utveckling. Samtidigt som Europas största 
ekonomi Tyskland tycks utvecklas över 
förväntan väl visar den franska ekonomin 

 
svaghetstecken. Utvecklingen i Frankrike, 
valet i Italien samt uteblivna politiska 
uppgörelser för att undvika de automatiska 
åtstramningar den amerikanska ekonomin står 
inför bidrar till att osäkerheten och pris-
rörelserna tilltagit på finansmarknaderna den 
senaste tiden. 
Återhämtningen i den amerikanska ekonomin 
är dock i grunden uppmuntrande, arbets-
lösheten faller, bostadspriserna stiger, och 
företagen redovisar mycket höga vinst-
marginaler.  
Den globala ekonomin förefaller utvecklas 
relativt väl. I huvudsak drivs världsekonomin 
av tillväxtmarknader med Kina i spetsen. Men 
även Indien och flera länder i Latinamerika 
och Afrika bidrar till att tillväxten i 
världsekonomin förväntas bli högre under 
innevarande år jämfört med 2012.               
 
SVERIGE- KONJUNKTUR, POLITIK OCH 
RÄNTOR 

Det branta konjunkturfall som noterades i den 
svenska ekonomin under hösten och 
inledningen av året har brutits enligt 
Konjunkturinstitutets senaste månads-
barometer. Indikatorn som mäter stäm-
ningsläget i svensk ekonomi visar en 
överraskande stark återhämtning från före-
gående månad. Trots uppgången indikerar 
nivån att BNP-tillväxten f n är lägre än 
normalt. En intressant iakttagelse ur ett 
börsperspektiv är att av barometerindikatorns 
olika delindex var det främst index över 
tillverkningsindustrin som bidrog till upp-
gången under februari.         >>>



 
 
 
 
 
 
STOCKHOLMSBÖRSEN  

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under 
februari med 3,3 procent och sedan årsskiftet 
är uppgången hela 9,1 procent. Det innebär 
att Stockholmsbörsen under 2013 utvecklats 
bättre än de ledande europeiska och 
amerikanska börserna. Sammantaget kommer 
årets utdelningar enligt de förslag som 
lämnats i samband med boksluten att uppgå 
till ca 4 procent av det sammanlagda 
börsvärdet. Bankerna står för de största utdel-
ningshöjningarna jämfört med föregående år. 
Mot bakgrund av att utdelningsnivån på 
aktiemarknaden av allt att döma är uthållig 
förefaller årets börsuppgång vara motiverad. 
Räntan på en svensk femårig statsobligation 
ligger som en jämförelse f n på ca 1,3 procent. 
 

FRAMTIDEN  

Den 1 mars träder ett paket av automatiska 
åtstramningar i den amerikanska stats-
budgeten i kraft. Åtstramningarna beslutades 
under president Bush tid och har av ekonomer 
under lång tid i svarta termer fått benäm-
ningen ”budgetstupet”.   Republikaner och 
Demokrater kan riva upp besluten och enas 
kring en alternativ budgetplan för de 
kommande åren. I skrivande stund pågår de 
politiska förhandlingarna och läget förefaller 
vara låst. Frågan många bedömare brottas med 
är hur negativ effekten blir på den 
amerikanska ekonomin om de politiska 
överenskommelserna uteblir(?). Enligt det 
välrenommerade amerikanska organet 
Congressional Budget Office, CBO´s 
ekonomiska prognoser blir den negativa 
effekten på tillväxten kortvarig. Tillväxten 
faller men redan under andra kvartalet i år 
väntas ekonomin vända upp. Mellan åren 
2012 och 2013 faller BNP-tillväxten från 2,3 
procent till låga 1,4 procent. Sedan bedöms  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
tillväxten ta rejäl fart för att år 2016 uppgå 
till hela 4,4 procent. CBO´s bedömning är 
förvånansvärt positiv.  
På de finansiella marknaderna har den senaste 
tidens händelser i Europa med det italienska 
valet och delvis bekymmersam ekonomisk 
statistik (Frankrike) samt USA´s 
budgetförhandlingar medfört viss turbulens, 
framförallt på ränte och valutamarknaderna.  
De negativa reaktionerna på aktiemarknaderna 
har varit beskedligare. Till detta finns flera 
tänkbara förklaringar. En förklaring är 
sannolikt ett allmänt högt förtroende för att 
centralbankerna vakar över det finansiella 
systemet och har beredskap att agera med 
stödåtgärder om så skulle behövas. 
Den globala ekonomin har också visat sig vara 
förhållandevis robust genom de senaste åren. 
Det har gynnat företagen som idag sitter på 
mycket starka balansräkningar. Under 
finanskrisen har företagssektorn också 
rationaliserat och effektiviserat sina 
verksamheter vilket bidrar till att företagens 
finansiella styrka förväntas vara uthållig. Som 
ett resultat av detta ökar företagens återköp av 
egna aktier och aktieutdelningarna är höga. 
Dessutom har antalet företagsaffärer ökat 
under året. Det allmänna ränteläget är mycket 
lågt men stora mängder sparkapital har av 
säkerhetsskäl placerats i lågränteplaceringar 
under finanskrisen. Trots att den fortsatta 
hanteringen av den västerländska 
”statsskuldskrisen” sannolikt kommer att 
bidra till periodvis osäkerhet på 
finansmarknaderna finns det anledning att se 
ljusare på framtiden än för bara några 
månader sedan. Värderingen av börsaktier, 
låga finansieringskostnader och världs-
ekonomins förväntade tillväxt talar enligt vår 
uppfattning för att antalet företagsaffärer 
ökar. Det finns på så vis rationella skäl bakom 
placerarkollektivets återväckta intresse för 
aktier som sparform.                                     
 

Med vänlig hälsning 

Kapitalförvaltningen 

 


