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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/11-30/11 FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +2,3% +20,7% 

New York-börsen (S&P 500)  - +2,8% +26,6% 

Nasdaq (composite index) - +3,6% +37,1% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,91% -0,02%-enheter +0,06%-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1051) 1,28% -0,14%-enheter +0,33%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,83% +0,18%-enheter +0,84%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:55 +8 öre + 4 öre  

Kurs SEK/Euro 8:90 +10 öre +29 öre 
 

 

Världen 

Den ekonomiska statistik som löpande redovisas från enskilda länder förstärker bilden av att den 

globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Konjunkturen i Kina och USA uppvisar tydliga 

framsteg. Även länder såsom Tyskland och Storbritannien utvecklas överraskande väl. Bland 

krisekonomierna runt Medelhavet är utvecklingen i Italien, Portugal och Spanien mindre dyster än 

befarat. Den europeiska centralbanken ECB sänkte under månaden styrräntan med 0,25 procentenheter 

till 0,25 procent och överväger ytterligare penningpolitiska stimulanser. Penningpolitiken är i 

huvudsak inriktad mot att ge stöd åt de problemtyngda sydeuropeiska ekonomierna. ECB´s uppgift är 

på flera vis utmanande eftersom andra euroekonomier såsom Tyskland, snarare är i behov av en 

penningpolitisk åtstramning än utökade stimulanser. I USA avser centralbanken Fed att inom en snar 

framtid påbörja en nedtrappning av de månatliga stödköp av obligationer som banken genomfört i 

syfte att stötta ekonomin efter finanskrisen. Fed understryker att minskade obligationsköp från 

bankens sida är ett uttryck för en positiv ekonomisk utveckling. Den amerikanska centralbankens 

styrränta förväntas dock fortsatt att ligga på rekordlåga 0 – 0,25 procent. De globala aktiemarknaderna 

har generellt sett utvecklats väl under november. 

I Kina, världens näst största och tillväxtmässigt viktigaste ekonomi, har landets styrande 

kommunistpartis centralkommitté hållit ett så kallat ”tredje plenarmöte”. Vid det historiska tredje 

plenarmötet 1978 fastställdes riktlinjerna för vad som kom att bli startskottet för Kinas ekonomiska 

reformer. Det ”nya” kinesiska ledarskapet under Xi Jinping och Li Keqiang framhäver att det 

reformprogram som nu tillkännagivits är det mest omfattande som lanserats sedan 1978. >>>>  
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Kinas omvandling från jordbruksamhälle till industriland har varit omvälvande och ekonomiskt 

väldigt framgångsrikt. Idag bor mer än halva befolkningen i städer. Välståndet växer och den 

inhemska konsumtionen ökar i snabb takt. Denna utveckling skall påskyndas. Det lanserade 

reformpaketet skall bl a lägga grund för ökad politisk öppenhet, sociala trygghetsreformer och ett ökat 

inslag av marknadsprissättning och konkurrens. Landets ekonomiska potential som det senaste 

decenniets enorma statliga infrastrukturinvesteringar lagt grund för skall utnyttjas mer effektivt. 

Lönerna i Kina stiger i takt med att industrin rör sig uppåt i värdekedjan. Forskning och utveckling har 

blivit en viktigare konkurrensparameter än lönekostnaden för kinesiska företag. Mätt i USD är den 

kinesiska detaljhandelsförsäljningen ca 20 procent lägre än i USA, men i Kina är ökningstakten 

dubbelt så hög. BNP per capita har under de senaste tio åren tredubblats i Kina och ligger strax under 

10 000 USD. Motsvarande siffra i USA är ca 50 000 USD. Den kinesiska ekonomin, med en 

befolkning som är drygt 4 ggr större än USA`s, har påbörjat nästa fas mot att bli ett utvecklat 

konsumtionssamhälle. Denna utveckling kommer att få stor betydelse för hela världsekonomin.                         

 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

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

ekonomi steg oväntat mycket mellan oktober och november. För andra månaden i följd noterar 

indikatorn en nivå som ligger över det historiska genomsnittet. Detta indikerar en tydlig vändning av 

konjunkturläget efter ett svagt tredje kvartal och att BNP-tillväxten under det fjärde kvartalet kommer 

att vara högre än normalt. 
  

Stockholmsbörsen 

Börsåret 2013 närmar sig slutet och inför årets sista månad har kurserna på Stockholmsbörsen stigit 

med 21 procent. Under november steg kurserna med 2,3 procent. Sammantaget var börsbolagens 

vinster under årets första två kvartal lägre än motsvarande period föregående år. Under det tredje 

kvartal var vinsterna dock högre än samma kvartal 2012 vilket sannolikt markerar ett trendbrott. Årets 

gynnsamma börsutveckling förklaras i huvudsak av förväntningar om en förbättrad global konjunktur, 

samt av att det låga ränteläget gör flertalet placeringsalternativ till aktier mindre intressanta. Att 

aktievärderingarna stiger inför en konjunkturuppgång är normalt och Stockholmsbörsen förefaller mot 

den bakgrunden vara rimligt värderad.      
 

Framtiden  

Ett nytt år står för dörren och det gångna året kommer att summeras från olika infallsvinklar. Ur ett 

globalt ekonomiskt perspektiv har 2013 varit ett lågkonjunktur år och sviterna från den finansiella 

krisen gör sig alltjämt gällande. Den amerikanska ekonomin är på god väg att lämna krisåren bakom 

sig vilket även gäller för flertalet länder i norra Europa. Världskonjunkturen är på väg att förstärkas 

och inom den ekonomiskt utvecklade delen av världen är ränteläget mycket lågt. Denna kombination 

har varit gynnsam för aktiemarknaderna. På börserna i USA har de ledande aktieindexen noterat nya 

rekordnivåer. För Stockholmsbörsens ”All Share Index” återstår endast några få procents ytterligare 

uppgång till kursrekordet från juli 2007. Den negativa vinsttrenden för börsbolagen har brutits och om 

några månader förväntas aktieutdelningar utbetalas som vida överstiger avkastningen från ”säkra” 

ränteplaceringar. Mycket talar för att det mycket goda börsåret 2013 avslutas i dur.        
 

Med vänlig hälsning 

Kapitalförvaltningen    


