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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/3-31/3 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 0,5% +3,9% 

New York-börsen (S&P 500)  - +0,7% +1,6% 

Nasdaq (composite index) - - 2,6% +0,5% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,70% -0,16%-enheter +/- 0,00%-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 1,41% -0,10%-enheter -0,41%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,57% -0,05%-enheter -0,32%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:48 +7 öre +5 öre  

Kurs SEK/Euro 8:93 +8 öre +8 öre 
 

 

Världen 

Årets första kvartal är till ända och vi kan konstatera att den finansiella utvecklingen i världen ur vissa 

avseenden avvikit från de förväntningar som dominerade inför 2014. Politiska- och statsfinansiella 

obalanser bland tillväxtländerna har bidragit till att kapitalflöden styrts mot säkra placeringar i 

västvärlden vilket drivit ner räntorna på sådana statspapper. På aktiemarknaderna i Europa och USA 

har den positiva trenden under februari kommit av sig. I Ryssland har bristen på demokrati och 

öppenhet minskat under president Putin på senare år. Omvärldens misstro mot den ryska korrupta 

regimen har ökat vilket slagit mot den ekonomiska tillväxten i landet. Den ryska politiska retoriken har 

på senare tid blivit alltmer nationalistisk och hotfull mot grannländer från forna sovjetrepubliker. 

Utvecklingen är oroande och Rysslands annektering av den ukrainska halvön Krim är ett mycket 

allvarligt övergrepp på Ukrainas nationella suveränitet. Den ”fria världens ledare” uppfattar det ryska 

agerandet som ett hot mot flera östeuropeiska länders självständighet och mot demokratin. Omvärlden 

har reagerat genom skarpa fördömanden och ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Den 

internationella ekonomiska samarbetsorganisationen G8-gruppen, bestående av världens åtta mest 

betydelsefulla ekonomier har beslutat att utesluta Ryssland som en följd av händelserna i Ukraina. 

Misstron mot den förda politiken återspeglas genom stora kapitalutflöden och en snabbt krympande 

valutareserv i Ryssland. Hög inflation och recession hotar landets ekonomi. Moskvabörsens RTS-

Index har fallit med närmare 20 procent under 2014. I USA och Europa talar dock den ekonomiska 

statistiken för att den positiva konjunkturtrenden är intakt. Detta har bidragit till att dämpa den oro och 

tilltagande volatilitet (prisrörelser) som växte fram på de finansiella marknaderna efter att konflikten 

mellan Ryssland och Ukraina bröt ut.       

Kapitalförvaltningsbrev 

Den 1 april 2014 
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Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Statliga Konjunkturinstitutet KI´s barometerindikator över stämningsläget i den svenska konjunkturen 

föll oväntat mycket under mars jämfört med föregående månad. I en kommentar kring mätresultatet 

påpekar KI att några enskilda delområden ger en positivare bild än vad samlade utfallet av mätningen 

ger uttryck för. Exportorderingången är en delkomponent i barometern som uppvisar ett rejält lyft, 

vilket har stor betydelse för att en uthållig uppgångsfas i ekonomin skall etableras. KI reviderar också 

upp sin prognos för svensk BNP-tillväxt under 2014 med 0,2 procentenheter till 2,7 procent.               

  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsens SAX-index backade trots den geopolitiska oro som råder med blygsamma 0,5 

procent under mars vilket innebär att kurserna under årets första kvartal steg med ca 4 procent. En del 

av den senaste månadens indexnedgång förklaras av att flera storbolag under mars avskiljt årets 

utdelning från aktiekursen. Börsbolagen kommer att lämna utdelningar under våren på motsvarande 

knappt fyra procent av Stockholmsbörsens samlade värde. Generellt sett är företagen väl 

konsoliderade och lönsamma vilket talar för att utdelningsnivån är hållbar. Notabelt är att en femårig 

svensk statsobligation som jämförelse endast ger ca 1,4 procent i årlig ränta. Först ut att rapportera 

resultatet var klädjätten H&M vars räkenskapsmässiga första kvartal omfattar månaderna december – 

februari. H&M´s vinst, som tyngs av kostnader för satsningar på ”on-line handel” och nya 

butikskoncept, ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år och försäljningen 

steg med ca 13 procent. H&M aktien backade ca 4 procent på beskedet. En förklaring till 

aktiemarknadens ljumma mottagande anses vara en osäkerhet bland placerare över om H&M´s 

fortsatta expansion även på längre sikt förutsätter högre kostnader och lägre vinstmarginaler än 

tidigare.            

 

Framtiden 

Under april kommer flertalet börsbolag att tillkännage resultatet från årets första kvartal. Det finns skäl 

att vara återhållsam med resultatförväntningarna. Kommentarer från företagsledare tyder på att den 

generella efterfrågan på investeringsvaror varit förhållandevis svag under inledningen av året trots att 

det allmänna konjunkturläget har förbättrats. En stor del av industribolagen på Stockholmsbörsen, 

såsom ABB, Alfa Laval, Atlas Copco och SKF tillhandahåller investeringsorienterade tjänster och 

produkter. Under 2013 var den globala investeringskonjunkturen mycket svag. Analyser från ett antal 

erfarna bedömare pekar dock mot att efterfrågan på investeringsvaror från Europa, Japan och USA tar 

rejäl fart längre fram i konjunkturcykeln. Det senaste årets återhämtning i den amerikanska ekonomin 

sätter allt fler positiva avtryck i omvärldskonjunkturen. Sydkoreas export steg över förväntan under 

mars drivet av en ökad efterfrågan från de utvecklade industriländerna och i synnerhet från USA.  Den 

kinesiska administrationen har under slutet av mars annonserat avsikten att öka landets investeringar 

inom infrastrukturprojekt för att ge stöd åt den ekonomiska tillväxten. Den allvarsamma geopolitiska 

spänning som råder på flera håll i världen bidrar till att göra prognoserna mer osäkra vilket periodvis 

kan skapa oro på de finansiella marknaderna. Trots detta finns det enligt vår uppfattning skäl till att ur 

ett börsperspektiv vara försiktigt optimistisk inför det kommande årets kursutveckling.             

 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


