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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/9-30/9 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 0,2% + 5,6% 

New York-börsen (S&P 500)  - - 1,5% + 7,1% 

Nasdaq (composite index) - - 1,6% +7,6% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,19% - 0,06-enheter - 0,51%-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 0,56% - 0,01%-enheter - 1,26%-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,18% + 0,11%-enheter - 0,71%-enheter 

Kurs SEK/USD 7:21 + 22 öre + 78 öre  

Kurs SEK/Euro 9:11 - 7 öre + 26 öre 
 

 

Världen 

Utvecklingen på aktiemarknaderna i USA och Europa har varit avvaktande under den senaste 

månaden. Det mesta tyder på att återhämtningen i världsekonomin blir utdragen och att tillväxttakten 

blir relativt låg, dock med stora regionala variationer. Inom EMU-området har den ekonomiska 

statistiken varit svagare än förväntat och statsskuldproblematiken sedan finanskrisen hänger kvar. 

Politikerna i enskilda länder, däribland Frankrike och Italien, förmår inte driva igenom de ekonomiska 

reformer som krävs. De strukturella obalanserna består vilket hämmar den ekonomiska 

återhämtningen. En negativ spiral av deflation och negativ tillväxt hotar att bita sig fast inom 

euroområdet. Utöver att bibehålla styrräntan runt den nuvarande extremt låga nivån 0,05 procent, har 

ECB annonserat en beredskap att vidta ytterligare åtgärder (s k kvantitativa lättnader) för att motverka 

en sådan utveckling. Detta skulle innebära att ECB ökar penningmängden genom att med 

”sedelpressen” finansiera massiva köp av stats- och bostadsobligationer. På så vis pressas 

obligationsräntorna ned ytterligare och bidrar till lägre bolånekostnader för hushållen och skapar 

incitament för ökade bygginvesteringar och stigande sysselsättning. På valutamarknaden förväntas 

också euron försvagas vilket skulle vara gynnsamt för exportindustrin inom EMU. Bland euroländerna 

råder det delade meningar kring ECB´s beredskapsplaner, och Tyskland tillhör de mer tongivande 

kritikerna. Den tyska industrisektorn har historiskt utvecklats i samklang med en stark valuta. Detta 

har bidragit till att företagen utvecklat allt mer avancerade produkter och effektivare produktion för att 

göra sig gällande på exportmarknaderna. Tyskland har på så vis kommit att bli en ekonomisk 

stormakt. Den amerikanska centralbanken Fed har dock i finanskrisens spår med stor framgång 

genomfört ”kvantitativa lättnader”, den form av penningpolitik som ECB kan komma att bedriva. 
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Utvecklingen i den amerikanska ekonomin är idag mycket positiv. Tillsammans med de asiatiska 

tillväxtländerna utgör USA drivkraften bakom återhämtningen i den globala konjunkturen.         
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Utfallet av riksdagsvalet innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans skall bilda en 

minoritetsregering. Någon betydande omläggning av inriktningen för den ekonomiska politiken 

förväntas dock inte detta medföra. Den nya minoritetsregeringen kommer av allt att döma söka stöd i 

riksdagen från partier inom den borgerliga alliansen för att driva igenom sin politik. Ett återinförande 

av arvs-, gåvo-, och förmögenhetsskatt förefaller mot bakgrund av rådande mandatfördelning i 

Riksdagen inte vara aktuellt.                  
  

Stockholmsbörsen 

Utvecklingen på Stockholmsbörsen har under september varit oregelbunden och ”All Share Index” har 

backat med 0,2 procent. Under oktober kommer ett stort antal företag att redovisa resultatet över årets 

tredje kvartal. De senaste månadernas ekonomiska statistik har inte föranlett konjunkturbedömare att 

göra några betydande prognosjusteringar för innevarande år. Vår bedömning är därför att det senaste 

kvartalets resultatutveckling bland de svenska börsbolagen generellt sett återspeglar de utsikter 

företagsledarna lämnade i samband med halvårsbokslutet. Under de senaste fyra åren har klädjätten 

H&M´s vinsttillväxt ur ett historiskt perspektiv varit ”låg”, eller i genomsnitt 6 procent. Under 

innevarande räkenskapsår, vars tredje kvartal avslutades sista juli, har vinsten efter skatt ökat med 19 

procent, jämfört med motsvarande period föregående år. H&M har under de senaste åren investerat i 

såväl butiksetableringar på nya marknader som i nya varumärken, IT-system och e-handelslösningar, 

vilka sannolikt bidrar till den goda utvecklingen under innevarande år.   
 

Framtiden 

I den ekonomiskt utvecklade delen av världen, Europa, Japan och USA, är inflationen oroväckande låg 

och på vissa håll finns risk för deflation, allmänt fallande priser. Den genomsnittliga statsskulden är 

mycket hög. Regeringarna har därför små möjligheter att öka staternas utgifter för att skapa 

efterfrågan i ekonomierna. En åldrande befolkningsstruktur (längre medellivslängd, låga födelsetal och 

liten invandring) riskerar att permanenta och fördjupa denna ogynnsamma utveckling. Japan, världens 

enskilt tredje största ekonomi, har i decennier brottats med dessa problem. Landets befolkning 

krymper och statsskulden ligger på runt 240 procent av BNP. Bedömare menar att Europa riskerar att 

gå en liknande framtid till mötes. I USA, världens största ekonomi, är problembilden mindre 

alarmerande på grund av högre födelsetal och arbetskraftsinvandring. Sverige framstår på flera vis 

som ett positivt undantag med en låg statsskuld (knappt 40% av BNP), ett stabilt pensionssystem, 

relativt hög nativitet och hög invandring. Den Internationella Valutafondens, IMF, ekonomer menar 

att de negativa effekterna av en åldrande befolkning kan motverkas genom en kombination av 

strukturreformer, finanspolitiska besparingar och penningpolitiska stimulanser. I Europa talar mycket 

för att centralbanken, ECB, så småningom får mandat för att stimulera ekonomierna med kvantitativa 

lättnader så som centralbankerna i Japan och USA gjort. Ur ett börsperspektiv har detta varit positivt. 

De 30 största företagen på Stockholmsbörsen värderas till ca 15 gånger nästa års förväntade vinster 

(p/e) och utdelningarna uppgår till knappt 4 procent av börsvärdet. Ur ett historiskt perspektiv är detta 

rimligt. Under 2014 har geopolitiska konflikter bidragit till ökad osäkerhet på börserna. I rådande 

extrema lågräntemiljö förefaller dock aktiemarknaden vara ett attraktivt långsiktigt 

placeringsalternativ.  
 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


