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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/10-31/10 FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +1,8% +18,0% 

New York-börsen (S&P 500)  - +4,5% +23,2% 

Nasdaq (composite index) - +3,9% +32,4% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,93% +0,08%-enheter +0,08%-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1051) 1,42% -0,10%-enheter +0,47%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,65% -0,04%-enheter +0,66%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:47 +5 öre - 4 öre  

Kurs SEK/Euro 8:80 +11 öre +19 öre 
 

 

Världen 

Under de inledande veckorna av oktober pågick politiska förhandlingar i den amerikanska kongressen 

om statsbudgeten samt om en nödvändig höjning av gränsen för hur stor landets statsskuld maximalt 

får vara. Förhandlingsläget var låst som en följd av att det oppositionella republikanska partiets 

ståndpunkt i hög grad dikterades av högerfalangen inom partiet, den s k ”Tea party rörelsen”. Utifrån 

en vågmästarposition drev denna minoritet ”extrema” krav som av bedömare liknades vid utpressning 

mot presidenten och den förda politiken. Utan en uppgörelse riskerades en betalningsinställelse i USA 

med förödande konsekvenser för hela världsekonomin. Det politiska priset för att driva nationen mot 

”ruinens brant” blev för högt och en politisk kompromiss nåddes som bl a innehöll en tillfällig höjning 

av landets ”skuldtak” fram till februari 2014. Det häpnadsväckande politiska spelet i USA skapar 

osäkerhet med negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Den amerikanska centralbanken Fed 

har mot den bakgrunden beslutat att i oförminskad takt köpa långfristiga obligationer över marknaden 

för motsvarande 85 MDR USD per månad. Därigenom pressar banken ner räntenivåerna samtidigt 

som marknaden tillförs likviditet vilket stimulerar den ekonomiska aktiviteten i ekonomin. Detta har 

bidragit till att aktiebörserna i USA har stigit till nya rekordnivåer trots den politiska osäkerheten och 

obligationsräntorna har fallit. Utvecklingen på de amerikanska börserna har även bidragit till att 

utvecklingen på aktiemarknaderna i Asien och Europa generellt sett varit positiv under oktober.       

Den makroekonomiska framåtblickande statistiken har sedan i somras pekat mot att den globala 

konjunkturen bottnat ur och att en gradvis återhämtning är på väg. Företagens delårsrapporter speglar 

relativt väl den rådande konjunkturbilden. >>> 
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Trots blygsam försäljningstillväxt överträffar amerikanska företag i högre utsträckning analytikernas 

vinstförväntningar än de europeiska företagen och tycks ha varit mer kostnadseffektiva under årets 

tredje kvartal. Aktiemarknaderna bland världens tillväxtländer har utvecklats svagt under året till 

skillnad från börserna i Europa, Japan och USA. Under hösten har dock börserna på flera 

tillväxtmarknader visat tecken på ett trendbrott med stigande aktiekurser. Även om den ekonomiska 

tillväxten mattats bland tillväxtländerna är den alltjämt hög jämfört med västländernas BNP tillväxt. I 

Kina ökade mot förväntat tillväxttakten i BNP mellan årets andra och tredje kvartal till 7,8 procent 

uppräknat i årstakt.    
                          

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Det statliga konjunkturinstitutet KI´s månatliga konjunkturbarometer över stämningsläget i svensk 

ekonomi steg oväntat mycket mellan september och oktober och ligger nu över det historiska 

genomsnittet. Utfallet av undersökningen tyder på att den svenska konjunkturen är på väg att 

förbättras.  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg med 1,8 procent under oktober. De svenska börsbolag som hittills 

rapporterat resultat för årets tredje kvartal har som aggregerat infriat analytikernas förväntningar. 

Skillnaderna mellan enskilda företag och branscher är dock stor. De svenska storbankerna redovisar 

överraskande starka resultat. Industriföretagen är överlag försiktiga i sina bedömningar om den 

närmaste framtiden och förutser en oförändrad till svagt stigande efterfrågan under det fjärde kvartalet. 

Företagens orderböcker återspeglar inte den positiva framåtblickande makrostatistik som redovisats de 

senaste veckorna. Statistiken talar dock för att orderböckerna börjar växa under årets sista kvartal och 

lägger grund för en positiv vinsttrend för industribolagen under inledningen av 2014.  
 

Framtiden  

Nyhetsflödet från USA har på senare tid dominerats av politisk turbulens och osäkerhet över när 

centralbanken Fed skall påbörja en nedtrappning av de penningpolitiska stimulanserna. Fed´s avsikt är 

att detta skall ske i takt med att ekonomin uppvisar en sund utveckling. Att döma av den senaste 

statistiken går den amerikanska ekonomin från klarhet till klarhet. Under september gav den federala 

budgeten i USA ett överskott på 75 MDR USD. USA´s löpande årliga budgetunderskott förbättras i en 

takt som få bedömare räknat med. Mellan budgetåren 2012 och 2013 sjönk underskottet från 6,8 till 

4,1 procent. Redan nästa år kan USA´s statskuld som andel av BNP minska. I såväl USA, Europa, 

Japan och Kina syns tecken på att den ekonomiska tillväxttakten ökar under nästa år. En sådan 

utveckling har aktiemarknadens aktörer tagit sikte mot genom stigande aktiekurser under innevarande 

år. Börsuppgångarna förefaller vara motiverade mot bakgrund av den rådande konjunkturbilden och 

att de stora centralbankerna tydligt aviserat sin avsikt att behålla styrräntorna på låga nivåer under 

överskådlig tid.        
 

Med vänlig hälsning 

Kapitalförvaltningen    


