
 
 

 

 
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 1/1-31/1 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 1,6% -1,6% 

New York-börsen (S&P 500)  - - 3,3% - 3,3% 

Nasdaq (composite index) - - 1,7% - 1,7% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,83% +0,13%-enheter + 0,13%-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 1,51% -0,31%-enheter - 0,31%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,61% -0,29%-enheter - 0,29%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:40 - 3 öre - 3 öre  

Kurs SEK/Euro 8:83 - 2 öre - 2 öre 
 

 

Världen 

En gryende konjunkturoptimism i Europa har bidragit till att räntorna bland euroområdets krisländers 

statsobligationer fallit till de lägsta nivåerna på flera år. För dessa högt skuldsatta länder har lägre 

upplåningskostnader i sig en gynnsam effekt på konjunkturen. I USA har det tidigare låsta 

förhandlingsläget mellan demokrater och republikaner luckrats upp och en budgetöverenskommelse 

som spänner över två år är nära förestående. En sådan överenskommelse skulle skapa stabilare 

förutsättningar för ekonomiska beslutsfattare och innebär dessutom att den amerikanska staten efter 

flera år av besparingar genomför investeringar, vilka bidrar positivt till BNP under innevarande år och 

2015. Ekonomin i USA har genomgått en imponerande förvandling under det senaste året. Det 

federala budgetunderskottet minskar i en snabb takt, arbetslösheten faller och bostadsmarknaden är i 

balans och fastighetspriserna stiger. Utsikterna för den amerikanska ekonomin, som mätt i USD 

utgjorde 22 procent av världsekonomins sammanlagda BNP 2012, är ljusare än på många år. Mot den 

bakgrunden påbörjade den amerikanska centralbanken, Fed, under januari en nedtrappning av de köp 

av obligationer för motsvarande 85 MDR USD per månad som banken genomfört sedan ett drygt år. 

Genom dessa obligationsköp har Fed tillfört marknaden likviditet i syfte att ge stöd åt den ekonomiska 

återhämtningen. Denna likviditet har dock i hög grad använts till finansiella investeringar runt om i 

världen där ränteläget är betydlig högre än i USA. Fed´s avsikt är att fasa ut dessa stimulanser genom 

att minska obligationsköpen med 10 MDR USD per månad. Under mitten av januari bröts den 

”onormala” stabilitet som präglat utvecklingen på de internationella kapitalmarknaderna under en 

förhållandevis lång period. Den tilltagande finansiella oron har varit tydligast bland de s k 

tillväxtländerna med ras i valutakurser, prisfall på obligationer och börsnedgångar. En bidragande 
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orsak till denna utveckling är sannolikt att stora finansiella placerare anpassar sina portföljer till de nya 

förhållanden som Fed´s beslutade justering av penningpolitiken medför.   
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Konjunkturinstitutet KI´s månatliga konjunkturbarometer som anses vara en god indikator på svensk 

BNP-tillväxt steg mer än förväntat mellan december och januari, från 106,3 till 107,8. Ett värde på 100 

återspeglar att den ekonomiska tillväxten ligger på en historiskt genomsnittlig nivå. Sedan den senaste 

bottennivån i november 2012 har indikatorn stigit med drygt 20 enheter. Orderingången till svensk 

industri ökade under månaden och majoriteten av företagen som ingår i undersökningen bedömer att 

orderläget fortsätter att förbättras och räknar med att kunna genomföra prishöjningar.   
  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under inledningen av 2014 till nya rekordnivåer för att sedan falla 

tillbaka. Sammantaget backade SAX-index med knappt 2 procent under januari. Nedgångarna på de 

stora börserna i Europa och i det amerikanska indexet S&P 500 var under motsvarande månad mellan 

2 – 5 procent. Den instabila finansiella situationen bland tillväxtländerna bidrar till en ökad generell 

ekonomisk osäkerhet. Det är oklart i vilken grad detta kan komma att inverka på den reala globala 

ekonomin och företagens vinster, vilket är en förklaring till att den positiva trenden på 

aktiemarknaderna brutits. Härtill har de svenska börsbolag som hittills tillkännagivit resultatet från 

föregående års sista kvartal generellt sett redovisat något lägre vinster än vad analytikerna 

prognostiserat.      
 

Framtiden  

Efter tjugohundratalets första inledande år har tillväxtländerna med Kina i spetsen svarat för merparten 

av världsekonomins årliga tillväxt. Efter finanskrisen har hushåll och företag i USA och i delar av 

Europa minskat skuldsättningen samtidigt som skuldnivån bland tillväxtländerna ökat. Bland dessa 

länder, så som Argentina, Indien, Turkiet och Sydafrika är den politiska situationen mindre stabil och 

den ekonomiska tillväxten har mattats betänkligt de senaste åren. Den amerikanska centralbankens 

beslut att under året upphöra med att regelbundet köpa obligationer innebär att tillflödet av pengar från 

lågräntelandet USA som söker avkastning i andra marknader minskar dramatiskt. Placerarkollektivet 

har börjat anpassa sina portföljer efter dessa förutsättningar vilket bidragit till att synliggöra den 

ekonomiska sårbarheten bland enskilda länder. De stora ländernas centralbanker har spelat en 

avgörande roll för att skapa finansiell stabilitet under krisåren. Preliminär statistik visar att den 

ekonomiska tillväxten i USA var 1,9 procent under 2013 och att tillväxttakten mellan årets tredje och 

fjärde kvartal uppgick till hela 3,2 procent. Även inom Europa tyder den ekonomiska statistiken på att 

konjunkturläget ljusnar. Globaliseringen har inneburit att världsekonomins olika delar vävts samman 

och blivit mer komplex att analysera. Osäkerhet och tillfällig finansiell oro kommer därför att bli ett 

allt vanligare inslag i utvecklingen. Världsekonomin är inne i en historisk tillväxtperiod. Många 

folkrika fattiga länder i Afrika och Asien är på väg mot att utvecklas till moderna välfärdssamhällen. 

Finansiellt starka, välskötta och förändringsbenägna företag som tålmodigt investerar långsiktigt i 

dessa marknader kommer på sikt att ha stora kommersiella framgångar. För tålmodiga och långsiktigt 

orienterade aktieägare innebär detta över tiden goda möjligheter till hög avkastning.                      
 

Med vänlig hälsning 

Kapitalförvaltningen    


