
 
 

 

 
Humle förekommer vild eller förvildad i lövlundar. Humle är en flerårig, klättrande ört som kan bli 6-7 meter hög och kan växa 20 cm per dygn. Humlens honblommor används sedan 

medeltiden i ölbryggning. 

 
 
 

MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/12-31/12 FÖRÄNDRING 2013 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +2,1% +23,2% 

New York-börsen (S&P 500)  - +2,4% +29,6% 

Nasdaq (composite index) - +2,9% +41,1% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,70% -0,21%-enheter - 0,15%-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1051) 1,40% +0,12%-enheter +0,45%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,90% +0,07%-enheter +0,91%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:43 - 12 öre - 8 öre  

Kurs SEK/Euro 8:85 - 5 öre +29 öre 
 

 

Världen 

Ett nytt år ligger framför oss vilket innebär högsäsong för ekonomiska framtidsbedömningar från olika 

infallsvinklar. Inför 2013 skrev vi att ”Det nya året har goda förutsättningar att bli ett bra börsår” 

vilket det också kom att bli. Det globala aktieindexet MSCI World steg under året med ca 22 procent. 

Konjunkturellt kom dock fjolåret att bli en besvikelse. Flertalet ekonomiska bedömare varnade inför 

2013 för ett nytt fall i den amerikanska konjunkturen om landets politiker inte lyckades enas om att 

”riva upp gamla beslut” om minskade offentliga utgifter på motsvarande ca 1,5 - 2 procent av USA´s 

BNP. Mot förväntan nådde inte demokrater och republikaner någon sådan uppgörelse och de beslutade 

åtstramningarna började träda i kraft under inledningen av 2013. Drivkraften för återhämtningen i 

världsekonomin skulle enligt flertalet konjunkturprognoser komma från Kina där det nya ledarskapet 

skulle bedriva en tillväxtorienterad politik. Sammantaget blev dock den globala ekonomiska tillväxten 

lägre än vad som förväntades inför 2013. Mycket som en följd av att Kinas politiska ledare varit mer 

inriktade mot att reformera ekonomin än att på kort sikt skapa hög tillväxt. Även andra 

tillväxtekonomier, så som Brasilien, Indien och Ryssland, växer i en betydligt långsammare takt än 

tidigare. Inom den ekonomiskt utvecklade delen av världen är inflationstakten och ränteläget mycket 

lågt. Bland dessa länder är den ekonomiska tillväxten generellt sett låg men utvecklingen är mindre 

svag än förväntat. I Japan har massiva penningpolitiska stimulanser bidragit till att landets valuta 

försvagats. Deflationsspiralen som förlamat Japans ekonomi under flera decennier har brutits och 

landets exportindustri gynnas på världsmarknaden av en svagare valutakurs. Detta bidrog under 

fjolåret till ett uppsving för den japanska ekonomin. Den amerikanska ekonomin, världens största, 

utvecklas över förväntan väl. BNP tillväxten är relativt låg men den underliggande trenden är positiv. 
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Underskottet i USA´s offentliga finanser krymper i snabb takt, arbetslösheten är den lägsta på fem år 

och bostadspriserna stiger. Den oväntat positiva ekonomiska utvecklingen i Japan och USA har 

bidragit till kraftiga uppgångar på aktiebörserna. På Tokyobörsen steg kurserna med hela 57 procent 

under 2013. I USA steg S&P 500-index till nya rekordnivåer under fjolåret som sammantaget gav en 

uppgång på 30 procent. Tillväxten i den globala ekonomin väntas enligt preliminär statistik bli knappt 

3 procent under 2013 och något lägre än året dessförinnan. Den senaste tidens ekonomiska statistik 

och framåtblickande indikatorer från olika delar av världen har dock varit uppmuntrande.                          

 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Liksom de flesta västekonomier uppvisar svensk BNP-tillväxt sedan före finanskrisen en minst sagt 

turbulent utveckling. Under krisens akuta fas, 2009, krympte Sveriges ekonomi med hela 5 procent för 

att året därefter återhämta hela nedgången. De senaste två åren har tillväxten legat runt endast ca 1 

procent. Under hösten har den svenska konjunkturen förbättrats. Enligt det statliga konjunkturinstitutet 

KI´s senaste månadsbarometer anger samtliga sektorer som ingår i undersökningen att utvecklingen 

för närvarande är starkare än normalt. Genomsnittet av ett drygt tiotal prognoser som redovisats under 

hösten tyder på att den svenska ekonomin växer med 2,6 procent under 2014.    
  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg med drygt 23 procent under 2013. Bakom den mycket starka 

indexutvecklingen döljer sig stora skillnader i kursutveckling mellan såväl olika branscher som mellan 

enskilda bolag inom samma sektorer. Storbankerna utvecklades särskilt väl med kursuppgångar på 

runt 40 procent. Utvecklingen bland börsens industribolag var blandad. Mätteknikföretaget Hexagon 

och kraft- och automationsutrustnings företaget ABB, vars aktier steg med 24 respektive 26 procent. 

Klädjätten HM´s aktie steg 30 procent och SCA som tillverkar hygienprodukter av cellulosa 

uppvärderades med ca 40 procent. Cykliska bolag som Sandvik och lastvagnsföretaget Volvo 

nedvärderades under året. Börsbolagens samlade vinster blir av allt att döma något lägre under 2013 

jämfört med 2012. Lönsamheten är dock god och börsbolagens styrelser förväntas föreslå 

aktieutdelningar som överstiger föregående års nivåer. Sammantaget bedöms utdelningarna uppgå till 

ca 4 procent av Stockholmsbörsens värde.      
 

Framtiden  

Att de goda ekonomiska nyheterna i huvudsak har kommit från den rika delen av världen och signaler 

om att konjunktursvackan är tillfällig har bidragit till optimismen på aktiemarknaderna under 2013.  I 

likhet med föregående år inleds 2014 med signaler om ljusare ekonomiska utsikter. I år väntas USA, 

Japan, Storbritannien och Tyskland att tillsammans bidra mer till den globala tillväxten än de s k 

BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Det skulle innebära en scenförändring för 

världsekonomins tillväxt som under en följd av år dominerats av utvecklingen hos tillväxtländerna. 

Det bidrar även till att minska de globala ekonomiska obalanserna. Inflationstakten i Europa och USA 

är mycket låg och centralbankerna flaggar för att ränteläget förblir extremt lågt under lång tid. 

Värderingen av företagen på Stockholmsbörsen är betydligt högre idag än för ett år sedan. 

Konjunkturläget har förbättrats under senare tid och infrias prognoserna för 2014 kommer 

företagsvinsterna att stiga. Generellt sett har företagen gott om lediga resurser vilket innebär att ökad 

produktion kan ske till mycket goda vinstmarginaler. Vi ser därför med tillförsikt fram emot det nya 

börsåret 2014.                   
 

Med en önskan om ett riktigt 

Gott Nytt År 
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