
 
 

 

 
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 1/4-30/4 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 0,5% + 4,5% 

New York-börsen (S&P 500)  - + 0,6% + 2,2% 

Nasdaq (composite index) - -  2,0% - 1,5% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,68% - 0,02%-enheter - 0,02%-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 1,24% - 0,17%-enheter - 0,58%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,47% - 0,10%-enheter - 0,42%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:50 + 2 öre + 7 öre  

Kurs SEK/Euro 9:02 + 9 öre + 17 öre 
 

 

Världen 

Utvecklingen på aktiemarknaderna har varit oregelbunden under april. Börsbolagens kvartalsrapporter, 

samt ett antal större företagsaffärer som tillkännagivits i USA och Europa, har bidragit som motvikt 

till den osäkerhet som utvecklingen i konflikten mellan Ryssland och Ukraina skapar. Inom 

läkemedelsektorn har affärsaktiviteten varit särskilt hög och fler strukturaffärer tycks vara i antågande. 

Även börsföretag med koppling till Sverige omfattas av det tilltagande intresset för strukturaffärer. Det 

amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer har uttryckt intresse av att förvärva svensk/brittiska 

AstraZeneca vars börsvärde överstiger 100 MDR USD. AstraZenecas styrelse uppges enligt finansiella 

medier ha avfärdat Pfizers erbjudande. Aktiehandeln i det svenska läkemedelsföretaget Meda 

stoppades vid två tillfällen under april. Den amerikanska branschkollegan Mylan har fört samtal med 

styrelsen för Meda i avsikt att förvärva bolaget. I USA redovisar en övervägande andel av företagen i 

S&P 500-index högre vinster under årets första kvartal än vad analytikerna räknat med, och 

vinstmarginalerna ligger generellt sett på rekordhöga nivåer. Återhämtningen i den amerikanska 

ekonomin förefaller också vara mycket stabil. Kontrasten mot Europa är slående. De europeiska 

storföretagens lönsamhet ligger långt under nivåerna före finanskrisen och den europeiska 

konjunkturen tyngs av strukturella obalanser. Att döma av den löpande konjunkturstatistiken och 

börsbolagens framåtblickande kommentarer är dock även det europeiska konjunkturläget på väg att 

förbättras. Det har nu gått ca fem år sedan de globala aktiemarknaderna bottnade efter den dramatiska 

finanskris som utbröt hösten 2008. Kursuppgångarna sedan dess har varit formidabla på flera 

marknader. I USA har S/P 500-index ökat med ca 180 procent och Stockholmsbörsens SIX Return 

Index har under motsvarande period stigit med ca 190 procent.       
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Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Den ekonomiska statistiken tyder på att svensk ekonomi har inlett en period med successivt stigande 

tillväxt. Under det första kvartalet har detaljhandeln utvecklats starkt samtidigt som exporten av varor 

och tjänster visar lägre ökningstakt än förväntat. Svenska industriföretag har dock blivit påtagligt mer 

optimistiska om framtiden enligt en undersökning (PMI-index) som varje månad mäter stämningsläget 

bland industrins inköpschefer. Ljusa utsikter för orderingång, sysselsättning och produktion bidrog till 

att utfallet av den senaste månadens PMI-mätning noterade den högsta nivån sedan april 2011.                  

  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsens SAX-index steg under april med 0,5 procent. Ett stort antal företag har dessutom 

lämnat utdelning under månaden. Inräknat årets utdelningar uppgår avkastningen på 

Stockholmsbörsen under 2014 till ca 7 procent per den 1 maj. En stor andel av börsbolagen har 

redovisat resultatet under årets första kvartal. Generellt sett tycks vinsttrenden ha vänt försiktigt upp 

från föregående års sista kvartal, som dock var betydligt svagare än vad analytikerna räknade med. 

Börsbolagen är relativt högt värderade vilket återspeglar förhoppningar bland placerarna om 

betydande vinstlyft kommande år. Företagsledarnas framåtblickande kommentarer i samband med 

kvartalsrapporterna ger också sammantaget uttryck för en tilltagande om än försiktig optimism inför 

kommande månader. En sådan indikation ger SEB´s VD som vittnar om en högre aktivitet hos såväl 

större som mindre företag bland bankens kunder.            

 

Framtiden 

Den svårbedömda utvecklingen av krisen i Ukraina med Rysslands maktfullkomliga politiska och 

militära inblandning skapar osäkerhet. Detta bidrar emellanåt till nervositet bland de finansiella 

marknadernas aktörer, vilket skapar nyckfulla kursrörelser på börserna. Företagsledarna tycks dock 

inte befara att Ukraina-krisen skall resultera i några betydande negativa effekter på 

omvärldsekonomin. Tysklands kanske ”viktigaste” konjunkturindikator, IFO-index, som mäter 

företagens förväntningar sex månader framåt steg oväntat i april från föregående månad. Tyskland är 

Europas största ekonomi och Sveriges enskilt största exportmarknad. Ur ett historiskt perspektiv 

förefaller rådande värderingar av börsbolagens vinster vara höga. Låga räntor, god tillgång till 

likviditet och ett förbättrat konjunkturläge har dock satt fart på företagens vilja genomföra 

strukturaffärer. Förvärvskalkylerna återspeglar förväntningar om stigande vinster. Rådande 

värderingar på aktiemarknaderna förefaller mot den bakgrunden vara rimliga trots det senaste årets 

kursuppgångar.             

 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


