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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/2-28/2 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 6,1% +4,4% 

New York-börsen (S&P 500)  - +4,4% + 0,9% 

Nasdaq (composite index) - + 4,9% +3,2% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,86% +0,03%-enheter + 0,16%-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 1,51% +/-0,00%-enheter - 0,31%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,62% +0,01%-enheter - 0,28%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:41 +1 öre - 2 öre  

Kurs SEK/Euro 8:85 + 2 öre +/- 0 öre 
 

 

Världen 

Under den senare delen av januari och inledningen av februari spreds en osäkerhet över de finansiella 

marknaderna och uppgångarna på världens aktiemarknader kom av sig. Den negativa utvecklingen 

började med att Argentinas ekonomiska bekymmer tvingade centralbanken att ge upp försvaret av 

växelkursen för landets valuta peson. På valutamarknaderna spreds snabbt en oro till andra politiskt 

och ekonomiskt instabila tillväxtekonomier, såsom Sydafrika, Ryssland, Thailand, Turkiet och 

Ukraina. Den kinesiska ekonomin som är den viktigaste tillväxtmotorn för många tillväxtländer har 

dessutom visat tecken på att sakta ned. 

Det ovanligt besvärliga vintervädret i USA som tidvis nära på förlamat aktiviteten i folkrika regioner 

har bidragit till att den amerikanska ekonomiska statistiken varit mindre uppmuntrande än förväntat 

under januari och februari. Det senaste året har dock tillväxten överträffat prognoserna och de 

strukturella förbättringarna i den amerikanska ekonomin är imponerande. Skatteintäkterna växer och 

USA´s budgetunderskott krymper i snabb takt och statsskulden som andel av BNP har stabiliserats och 

bedöms minska kommande år. Förutsättningarna för en uthållig ekonomisk tillväxt i den amerikanska 

ekonomin har förstärkts under 2014 enligt ekonomiska bedömare. Inte minst genom att amerikanska 

politiker under året slutit överenskommelser om såväl statsbudgeten som om att höja nivån för hur stor 

statsskulden skall tillåtas vara. 

Inom den Internationella Valutafonden IMF arbetar hundratals högutbildade ekonomer som 

sammanställer världens mest omfattande och inflytelserika konjunkturprognoser. IMF konstaterar att 

den globala ekonomiska återhämtningen är starkare än vad som förväntades i föregående prognos från 

oktober i fjol. Under 2013 bedöms den globala BNP-tillväxten ha varit 3 procent. För 2014 justeras 
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tillväxtprognosen för världsekonomin upp med 0,1 procentenheter till 3,7 procent och under 2015 

bedöms tillväxten bli 3,9 procent. IMF´s prognoser bygger på att de traditionella industriländerna med 

stöd av fortsatt låga centralbanksräntor kommer att svara för den större delen av världens ekonomiska 

tillväxt. Sammantaget steg aktiekurserna på de ledande börserna i USA och Europa under februari.       

 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Mellan 2012 och 2013 års tredje kvartal var tillväxten i den svenska ekonomin blygsamma 0,6 

procent. Statistiska Centralbyråns SCB nationalräkenskaper visar att Sveriges BNP under föregående 

års sista kvartal ökade med 3,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012, vilket var klart mer än 

förväntat. Skillnaden mellan föregående års två sista kvartal är påfallande stor och förklaras till stor 

del av att företagen gjort ovanligt stora omdispositioner av sina lager under perioden. Den starka 

avslutningen av 2013 medförde att den svenska ekonomin växte med 1,5 procent mellan helåren 2012 

och 2013 vilket är ca 0,5 procentenheter mer än vad flertalet konjunkturbedömare räknat med.      

  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under februari med hela 6,1 procent och under slutet av månaden 

noterade SAX-index nya rekordnivåer. Sedan årsskiftet har kurserna stigit med 4,4 procent. 

Företagens delårsrapporter över föregående års sista kvartal blev generellt sett en besvikelse. Det 

mycket låga ränteläge som råder talar dock till aktiemarknadens fördel. Börsbolagens utdelningar 

(direktavkastning) överstiger såväl bankräntan som kupongräntan på ”säkra” obligationer. Dessutom 

talar konjunkturläget för att företagens vinstutveckling vänder upp under året. Månadens största 

börshändelse är tyska Volkswagens aktiebud på lastbilstillverkaren Scania. Volkswagen gruppen som 

sedan ett antal år kontrollerar 59 procent av kapitalet och ca 88 procent av rösterna i Scania erbjuder 

sig att betala 200 SEK per aktie eller drygt 60 MDR SEK för övriga utestående aktier. Under 2014 

innan erbjudandet tillkännagavs har Scanias aktiekurs fluktuerat mellan 125 – 145 kronor. Ur ett 

finansiellt perspektiv förefaller erbjudandet vara generöst. Ur ett svenskt industriellt perspektiv är det 

dock många som beklagar att Scania, som är ett av Sveriges mest framgångsrika industriföretag, 

införlivas i den tyska Volkswagen koncernen.        

 

Framtiden 

Under inledningen av året har konjunktursignalerna från olika delar av världsekonomin givit en 

splittrad bild. Antalet säkerhetspolitiska konflikter har ökat i världen. Den instabila läget i Ukraina 

med ryska militära ambitioner är oroande. I Kina och flera andra s k tillväxtländer är den ekonomiska 

tillväxten betydligt lägre än för ett par år sedan. Den Internationella Valutafonden IMF bedömer att 

den kinesiska ekonomin växer med 7,5 procent under 2014, vilket är i nivå med föregående år, 

samtidigt som flera andra tillväxtmarknaders ekonomier bromsar in. Den ekonomiska återhämtningen 

i världen kommer i huvudsak att genereras av de traditionella industriländerna med USA, Japan 

Storbritannien och Tyskland i spetsen. Ur ett svenskt börsperspektiv är detta intressant. Flertalet 

prognoser pekar mot att konjunkturuppgången i hög grad kommer att vara investeringsdriven vilket 

gynnar många svenska industribolag. Dessutom är svenska företag generellt sett väl positionerade för 

att ta del av en växande efterfrågan från Nordeuropa och USA.         

 

Med vänlig hälsning  
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