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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/5-31/5 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 2,9% + 7,6% 

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

Nasdaq (composite index) - + 3,1% + 1,6% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,62% - 0,06%-enheter - 0,08%-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 1,05% - 0,19%-enheter - 0,77%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,32% - 0,15%-enheter - 0,57%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:68 + 18 öre + 25 öre  

Kurs SEK/Euro 9:11 + 9 öre + 26 öre 
 

 

Världen 

Inför 2014 ansåg många bedömare att världsekonomin stod inför en period av ökad tillväxt. 

Lågkonjunkturen blev dock mer utdragen än vad flertalet bedömare räknade med. En bidragande orsak 

till detta anses vara de besvärliga väderförhållanden med extrem kyla som rådde i folkrika och 

ekonomiskt viktiga delar av USA under några vinterveckor. Reviderad officiell statistik anger att 

amerikansk BNP ökade med 2 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 

föregående år. Det var klart lägre än de 2,6 procent som preliminärt rapporterats tidigare under året. 

Även den kinesiska ekonomin, världens näst största, har vuxit i en lägre takt än förväntat under 

inledningen av året. Utvecklingen i Kina följer därmed samma mönster som under de senaste åren. 

Många ekonomer räknar med att tillväxttakten i Kina ökar under andra halvåret och att målet om en 

BNP-tillväxt på 7,5 procent under 2014 infrias. Många nationalekonomer menar att Kinas tillväxtmål 

ofta uppfylls med ”osund” precision. För detta ändamål brukar makthavarna använda Kinas enorma 

valutareserv till ökade, oftast olönsamma, offentliga investeringar. Genom generös kreditgivning kan 

staten också stimulera till överproduktion av vissa varor, som sedan dumpas på världsmarknaden.  

En sammanställning av de mest tongivande konjunkturinstitutens bedömningar visar att prognoserna 

för den globala BNP-tillväxten under 2014 i genomsnitt har justerats ned från 3,2 procent till 2,9 

procent sedan juni 2013. Den förestående konjunkturuppgången spås bli förhållandevis mild med en 

successiv förstärkning de kommande två åren. De extremt låga räntenivåer som 5-åriga 

statsobligationer handlas till i många länder såsom; USA 1,54 %, Sverige 1,05 % och Tyskland 0,43 

%, talar för att inflationstrycket under de kommande åren förblir mycket lågt. Det låga ränteläget och 

den förestående konjunkturförstärkningen skapar ett gynnsamt börsklimat. Aktiemarknaderna i USA 
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och Europa har haft en positiv utveckling under månaden och sedan årsskiftet noterar de mest 

tongivande aktieindexen uppgångar inom intervallet en till fem procent.          
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Sveriges BNP ökade med 1,9 under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal föregående 

år, vilket var klart mindre än väntat. Den löpande ekonomiska statistiken tyder på att svensk ekonomi 

därefter har inlett en period med successivt stigande tillväxt. Situationen för Sveriges hushåll är 

mycket gynnsam, sysselsättningen stiger, disponibelinkomsterna ökar med ca 4 procent, ränteläget är 

extremt lågt och förmögenhetsvärden på bostäder och aktier stiger. Av Konjunkturinstitutet KI´s maj 

undersökning över det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi framgår också att optimismen inom 

tillverkningsindustrin tilltar.                  
  

Stockholmsbörsen 

Årets aktieutdelningar har nu avskiljts från näst intill samtliga aktier på Stockholmsbörsen. ”All Share 

Index” steg med 2,9 procent under maj vilket innebär en uppgång under året med 7,6 procent.  

Generellt sett innehåller Stockholmsbörsen en relativt hög andel globalt verksamma företag med 

ledande marknadspositioner och starka finanser. Detta har bidragit till att nivån på aktieutdelningarna 

genom åren har fluktuerat betydligt mindre än företagens resultat. En historisk tillbakablick visar att 

generella utdelningssänkningar på Stockholmsbörsen är sällsynt. Perioden efter finanskrisens utbrott 

hösten 2008 är ett av de få undantagen. Under 2009 sänkte företagen utdelningarna med i genomsnitt 

40 procent jämfört med 2008 som då var ett rekordår.  

Föregående år var för flertalet företag ett lågkonjunkturår, men det samlade värdet av årets 

aktieutdelningar är trots detta högre än någonsin. Utdelningarna från de största företagen på 

Stockholmsbörsen (Large Cap- listan) har under perioden 2003 – 2014 vuxit från 47 - 155 MDR SEK. 
 

Framtiden 

Efter en lång period av stigande kurser på börserna i Europa och USA frågar sig många om 

aktievärderingarna är rimliga. I synnerhet då lågkonjunkturen blivit mer utdragen än förväntat. Kinas 

ekonomiska omvandling från primitivt jordbrukssamhälle till ett modernt industrisamhälle är på väg in 

i en ny fas med lägre ekonomisk tillväxt. Trots detta förväntas tillväxttakten i den kinesiska ekonomin 

uppgå till runt 7 procent under de kommande fem åren. För internationellt verksamma företag vilar 

goda affärsmöjligheter i den ekonomiska utveckling som pågår i Kina och övriga tillväxtmarknader. 

Länderna inom den ekonomiskt utvecklade delen av världen står inför ekonomiska utmaningar på 

såväl kort som lång sikt. Svaga statsfinanser i kombination med en stadigt minskande andel av 

befolkningen i arbetsför ålder talar för att BNP-tillväxten bland industriländerna kommer att ligga 

under det historiska genomsnittet under mycket lång tid framöver. Det låga ränteläget har ansetts vara 

en ”tillfällig” penningpolitisk stödåtgärd från centralbankerna i finanskrisens spår. Allt fler ekonomer 

menar dock att ränteläget under lång tid kommer att fluktuera kring en lägre nivå än vad som tidigare 

ansetts vara normalt. Ett normaliserat lägre ränteläge motiverar en högre värdering av företagens 

vinster vilket är en förklaring till det senaste årets positiva börstrend. Därtill har konjunkturutsikterna 

ljusnat vilket ger stöd åt förväntningar om stigande företagsvinster.    

                 

Vi gör ett uppehåll med Kapitalförvaltningsbrevet under juli och augusti 
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