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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/9-30/9 FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +3,9% +15,9% 

New York-börsen (S&P 500)  - +3,0% +17,9% 

Nasdaq (composite-index) - +5,0% +27,4% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,85% -0,13%-enheter +/-0,00%-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1051) 1,52% -0,13%-enheter +0,57%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,69% +/-0,00%-enheter +0,70%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:42 -21 öre - 9 öre  

Kurs SEK/Euro 8:69 - 6 öre +8 öre 
 

 

Världen 

Utvecklingen på världens finansmarknader präglades av optimism under september med stigande 

aktie- och obligationskurser. Ett flertal företagsaffärer har annonserats under månaden. Mest 

uppmärksamhet tilldrog sig den amerikanska telekomoperatören Verizon´s uppköp av branschkollegan 

Vodafone för svindlande 130 miljarder dollar. Ur ett nordiskt perspektiv utmärker sig finska Nokia 

som beslutat avyttra sin verksamhet inom utveckling/försäljning av mobiltelefoner till amerikanska 

Microsoft för motsvarande 47 miljarder kronor. En växande framtidsoptimism bland företagen, låga 

räntor och förmånliga finansieringsmöjligheter talar för fler strukturaffärer under hösten. 

Den globala ekonomin får näring från den extraordinära penningpolitik, med låga räntor och stödköp 

av obligationer, som västvärldens stora centralbanker bedriver i spåren av finanskrisen. Härigenom 

tillförs ekonomierna nära nog obegränsat med kapital. I takt med att den ekonomiska tillväxten i dessa 

regioner stabiliseras skall stimulanserna dras tillbaka. Den förda penningpolitiken förutsätter på sikt att 

politikerna lyckas reformera de krisdrabbade ekonomierna. I USA har den ekonomiska utvecklingen 

varit övertygande mycket som en följd av centralbanken Federal Reserves, Fed´s agerande. De 

månatliga stödköpen av obligationer skulle enligt tidigare besked minska från 85 till 80 MDR USD 

från och med innevarande månad. Fed beslutade dock oväntat under september att skjuta upp 

startpunkten för detta eftersom det ekonomiska läget bedöms vara osäkert. Beskedet om oförminskade 

stimulanser bidrog till fallande räntor på obligationsmarknaderna. En ”bakvänd” följd av Fed´s 

negativa syn på ekonomin är att beskedet även bidrog till stigande aktiekurser. >>>  
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Inom EU har det politiska reformarbetet hämmats under de senaste månaderna av att Tysklands 

politiker varit inriktade mot att vinna röster inför valet till förbundsdagen den 22 september. Tyskland 

är Europas största ekonomi vars export till över 50 procent går till andra EU länder. Förbundskansler 

Angela Merkel har varit en odiskutabel ledare för Europa under krisen. Ekonomiska bedömare ser 

därför med lättnad på att Angela Merkels kristdemokrater CDU/CSU fick utökat väljarstöd jämfört 

med valet 2009. Den ekonomiska krisen inom EU ställer stora krav på det politiska ledarskapet. Trots 

valframgången för CDU/CSU kräver dock resultatet att någon form av koalitionsregering bildas i 

Tyskland.              
                          

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Regeringen föreslår inför valåret 2014 ofinansierade stimulanser motsvarande ca 24 MDR SEK, varav 

merparten riktas mot hushållen genom sänkta inkomstskatter. Oppositionen är bland annat kritisk till 

att skattesänkningarna sker på bekostnad av ökad statlig upplåning. Sedan alliansregeringen kom till 

makten 2006 har den internationella finanskrisen skapat dramatiska kast i svensk ekonomi. Trots detta 

står Sverige stabilt jämfört med flertalet västländer. Arbetslösheten har förvisso ökat från 6,5 procent i 

juli 2006 till 7,2 procent under juli i år, men andelen sysselsatta i arbetsför ålder har ”endast” sjunkit 

från 69 till 68,5 procent under motsvarande period. Som andel av BNP har skattetrycket minskat från 

48,3 till 44,3 procent och statsskulden har fallit från 43,5 till 32,4 procent mellan åren 2006 till 2012. 

Därtill har Sverige sedan 2006 vandrat från 14:e till 4:e plats i internationell konkurrenskraft enligt en 

undersökning från den schweiziska högskolan IMD som årligen rankar världens länder.        
 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg med 3,9 procent under september. Klädkedjan H&M redovisade 

ett rörelseresultat som ökade med 20 procent under månaderna juni – augusti 2013, jämfört med 

motsvarande period föregående år. Under de senaste tre åren har H&M ökat antalet butiker från 2 000 

till 3000. Den årliga expansionstakten av butiker på befintliga och nya marknader bedöms framöver att 

ligga på mellan 10-15 procent. H&M:s aktiekurs steg med 7 procent till en ny högsta nivå efter att 

resultatet blev känt. Svenska företag är generellt sett lågt skuldsatta och i kombination med det låga 

ränteläget och den starka kronkursen skapar detta goda affärsmöjligheter. Företag med dominerande 

marknadspositioner och stordriftsfördelar drar fördelar av detta genom att förvärva företag. Under 

september har industribolag så som Atlas Copco och SKF tillkännagivit betydande förvärv av 

utländska företag vars lönsamhet bedöms bli avsevärt högre efter att de integrerats.   
 

Framtiden  

I USA pågår i skrivande stund budgetförhandlingar mellan demokrater och republikaner. Utan 

uppgörelse kan offentliga verksamheter omgående komma att stängas. Senare under oktober väntar 

även politiska förhandlingar för att höja den tillåtna maxnivån för USA:s statsskuld. Oklarheter kring 

den amerikanska budget/skuld hanteringen bidrar till ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna.  

De stora centralbankerna avser dock att hålla det allmänna ränteläget lågt under överskådlig tid. I 

västvärlden finns gott om outnyttjad arbetskraft och lediga resurser vilket i en förbättrad konjunktur 

skulle bidra till en mycket lönsam tillväxt för många företag. Detta är också är en förklaring till att 

Stockholmsbörsen stigit med 16 procent under året trots svaga omvärldskonjunkturer. Inom en snar 

framtid redovisar företagen resultaten från årets tredje kvartal. Från aktiemarknaden riktas intresset i 

hög grad mot företagens framtidsbedömningar eftersom vinstmarginalen på tillkommande 

försäljningsvolymer är mycket hög för många företag.        
 

Med vänlig hälsning 

Kapitalförvaltningen    


