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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/6-31/8 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 1,7% + 5,8% 

New York-börsen (S&P 500)  - + 4,2% + 8,7% 

Nasdaq (composite index) - + 7,9% + 9,7% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,25% - 0,37%-enheter - 0,45%-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 0,57% - 0,48%-enheter - 1,25%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,07% - 0,25%-enheter - 0,82%-enheter 

Kurs SEK/USD 6:99 + 31 öre + 56 öre  

Kurs SEK/Euro 9:18 + 7 öre + 33 öre 
 

 

Världen 

Några vackra svenska sommarmånader har passerat sedan föregående kapitalförvaltningsbrev den 1 

juni. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har förutom löpande konjunkturstatistik och 

företagens halvårsbokslut även påverkats av bekymmersamma och tragiska händelseutvecklingar i 

Irak, Gaza och Ryssland/Ukraina. Det allt osäkrare geopolitiska läget bidrar sannolikt till att 

finansiella flöden i ökat utsträckning styrs mot placeringar som traditionellt anses vara ”trygga”; 

såsom den amerikanska dollarn och ”säkra” statsobligationer i Europa och USA. Men det saknas inte 

andra tänkbara drivkrafter bakom sommarens dollarförstärkning och fallande statsobligationsräntor. 

Efter en svag inledning på året växte BNP i USA med hela 4,2 procent i årstakt under andra kvartalet 

och de amerikanska börsbolagen redovisade sammantaget högre vinster än förväntat. Inom EU må 

konjunkturen vara på väg upp men tillväxttakten är svag och bräcklig. Inflationstakten inom EU föll 

mellan juli och augusti till nya bottennivåer, 0,3 procent, och centralbanken ECB har pressat ner 

statsobligationsräntorna och styrräntan i syfte att stimulera den ekonomiska återhämtningen. Bland de 

aktuella geopolitiska kriserna utgör Ryssland/ Ukraina-konflikten och handelskriget mellan EU/USA 

och Ryssland på kort sikt den största ekonomiska osäkerhetskällan. De ekonomiska sanktionerna är 

mest kännbara för Ryssland men även företag i andra länder drabbas, främst i Europa. Det kan vara en 

förklaring till att orderingången till den tyska tillverkningsindustrin oväntat föll under juni månad. 

Världens aktiemarknader har sammantaget utvecklats väl under sommaren men bakom den generella 

bilden döljer sig relativt stora regionala skillnader. Aktiemarknaderna i USA, Japan och Hong Kong 

noterar indexuppgångar på mellan 4 till 10 procent under perioden juni t o m augusti. De europeiska 

börserna har dock fallit med ca 3 procent under motsvarande period enligt indexet S&P Europe.          
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Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Om ett par veckor är det riksdagsval och oavsett valutgången är det rimligt att förvänta sig att 

finanspolitiken stramas åt nästa år i förhållande till valåret 2014. Trots detta finns det skäl till viss 

optimism när det gäller svensk konjunkturutveckling. Riksbankens kraftfulla styrräntesänkning med 

0,5 procentenheter till 0,25 procent bidrar positivt till hushållens konsumtionsutrymme. Den senaste 

tidens kronförsvagning på valutamarknaderna är positiv för svensk exportindustri, som dessutom kan 

komma att gynnas av en förväntat bättre global investeringskonjunktur. Även utvecklingen på 

arbetsmarknaden pekar uppåt. Arbetslösheten faller och andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför 

ålder är idag högre än innan alliansen tillträdde regeringsmakten 2006. En imponerande utveckling 

mot bakgrund av den djupa finansiella kris som drabbat världen under denna period. 

Konjunkturinstitutet KI´s senaste månadsbarometer tyder också på ett positivare stämningsläge i den 

svenska ekonomin. Det är framförallt inom tillverkningsindustrin som optimismen inför framtiden 

blivit starkare.                  
  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsens ”All Share Index” har sedan inledningen av juni under en oregelbunden utveckling 

noterat en nedgång med 1,7 procent. Generellt sett infriade börsbolagen analytikernas 

vinstförväntningar i halvårsboksluten. Det låga ränteläget, stigande sysselsättning, och stigande reala 

disponibla inkomster hos hushållen utgör en gynnsam miljö för många inhemskt orienterade företag. 

Mot den bakgrunden redovisar bankerna, konsumtionsrelaterade företag och fastighetsbolagen överlag 

starka resultat. Verkstadsbolagens vinstutveckling är trög som en följd av att det väntade uppsvinget i 

världskonjunkturen blivit mer utdragen än vad många räknat med. Företagsledarna vittnar om en 

dämpad efterfrågeutveckling i synnerhet från Europa. Men trots detta finns det fler ljusglimtar bland 

kommentarerna om utsikterna för de kommande månaderna än vad som var fallet efter årets första 

kvartal. Den är främst signaler om en starkare efterfrågan från USA och Asien som utgör grunden till 

företagsledarnas gryende optimism.   
 

Framtiden 

Den globala tillväxten blev svagare än förväntat under årets första hälft, mycket som en följd den 

extrema vinterkyla som förlamade delar av USA´s ekonomi under inledningen av 2014. De pågående 

konflikterna i mellanöstern och mellan Ryssland och Ukraina skapar oro och den fortsatta 

utvecklingen är svår att förutse. Den sistnämnda riskerar att få negativa ekonomiska konsekvenser för 

den bräckliga konjunktur som råder bland euroländerna. Det finns dock flera ljusglimtar att ta fasta på 

i världsekonomin. Företag runt om i världen har sammantaget blivit mer optimistiska under det senaste 

kvartalet. Internationellt sett är bankernas balansräkningar i bättre skick än tidigare vilket skapar 

utrymme för ökad kreditgivning till investeringar. Bland viktiga ekonomier såsom, USA, 

Storbritannien, Kina och Indien har konjunkturutsikterna förbättrats påtagligt under sommaren. Det 

låga ränteläget skapar en gynnsam miljö för aktiemarknaderna. Återhämtningen i Europa ser ut att bli 

lång och utdragen. Men den svenska ekonomin är välskött och svensk exportindustris globala närvaro 

talar för att en stor del av Stockholmsbörsens företag också kan dra fördel av en starkare global 

konjunktur.  
 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


