
 
 

 

 
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 1/10-31/10 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 1,5 % + 7,2 % 

New York-börsen (S&P 500)  -  + 2,2 % + 9,5 % 

Nasdaq (composite index) - + 3,0 % +10,9 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel 0,00 % - 0,19 %-enheter - 0,80 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 0,29 % - 0,27 %-enheter - 1,53 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,03 % - 0,15 %-enheter - 0,86 %-enheter 

Kurs SEK/USD 7:40 + 19 öre + 97 öre  

Kurs SEK/Euro 9:25 + 14 öre + 40 öre 
 

 

Världen 

Inledningen av oktober var turbulent på aktiemarknaderna med fallande kurser. De pågående kriserna i 

Ryssland/Ukraina och Mellanöstern samt den oroväckande snabba spridningen av Ebola-epidemin 

skapade en allmän osäkerhet bland investerare. Stor osäkerhet leder ibland till att många investerare 

överreagerar vilket bidrar till kraftigt kurssvängningar på marknaderna. De kvartalsrapporter som 

företagen sedan redovisade var överraskande starka med stabil försäljning, starka resultat och goda 

vinstmarginaler. Såväl de amerikanska som de europeiska börserna återhämtade större delen av 

nedgångarna under andra halvan av oktober. Konjunkturmönstret är detsamma som tidigare d v s 

starkt i USA och Kina, svagt i Europa och mycket varierande bland tillväxtländerna. I Europa 

fortsätter Storbritannien att överraska positivt medan utvecklingen i Tyskland däremot försvagats med 

allt dystrare utsikter. Sammantaget visar den konjunktursstatistik som kom att världsekonom utvecklas 

något svagare än förväntat. 

 

På obligations- och aktiemarknaderna har utvecklingen periodvis varit turbulent. Nedgångar i priset på 

råolja har historiskt sett ofta sammanfallit med en allmän konjunkturavmattning. Prisutvecklingen på 

olja är nyckfull och påverkas av en rad svårbedömda faktorer såsom: tillfälliga produktionsstopp, 

valutakursförändringar, spekulation  o s v. Världsmarknadspriset på råolja (Brent) har mätt i USD 

fallit med hela 23 procent under året. En bidragande orsak till det lägre priset anses dock vara att 

amerikanska företag under senare år investerat kraftfullt i ökad lokal oljeproduktion, vilket ökat 

utbudet av råolja. Från att under flera decennier ha varit en stor och växande oljeimportör bedöms 

dessa satsningar bidra till att USA redan inom ett par år blir självförsörjande på olja. 
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Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Till skillnad från vad vi förutsåg i föregående Kapitalförvaltningsbrev har den nya minoritets-

regeringens politik blivit tydligt vänsterorienterad. Regeringspartiernas (Socialdemokraternas och 

Miljöpartiets) budgetförslag har i hög grad förhandlats fram med stöd från Vänsterpartiet. 

Budgetförslaget förefaller vara dåligt förankrad i Riksdagen. Det är därför möjligt att 

oppositionspartierna - Alliansen och/eller Sverigedemokraterna - fäller budgeten eller driver igenom 

en ombildning av regeringen. Politiska bedömare menar att ett sådant scenario troligen skulle mynna 

ut i en socialdemokratiskt ledd ”samarbetsregering” i vilken Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 

saknar direkt inflytande.   

Konjunkturinstitutets månadsbarometer visade överraskande att konfidensindikatorn steg mycket 

kraftigt för tillverkningsindustrin. Även övriga sektorer såsom byggindustrin, handeln och 

tjänstenäringar visade bra siffror. Ett undantag är dock hushållen som blivit betydligt mer dystra till 

den egna- och svenska ekonomin, vilket delvis kan förklaras av den allmänna oron/osäkerheten i 

omvärlden.               
  

Stockholmsbörsen 

Efter en mycket svag inledning med breda kursfall avslutades oktober med stigande kurser. 

Stockholmsbörsens ”All Share Index” steg sammantaget under månaden med 1,5 procent. Närmare 

åtta av tio storbolag på Stockholmsbörsen har redovisat kvartalsrapporter som varit i linje med eller 

överträffat analytikernas förväntningar. Inte sedan motsvarande kvartal 2011 har företagen redovisat 

bättre kvartalsresultat mätt efter denna måttstock. Även industribolagen som grupp redovisar - till 

skillnad från årets två första kvartal - bättre resultat och försäljningssiffror än förväntat för det tredje 

kvartalet vilket är glädjande. Svensk exportindustri drar fördel av att kronan försvagats mot flertalet 

handelsvalutor under året. Den 28 oktober sänkte Riksbanken styrräntan oväntat kraftigt, med 0,25 

procentenheter till noll procent, vilket bidrog till att kronan försvagades ytterligare. Trots att såväl 

BNP som sysselsättningen i Sverige ökat i relativt god takt det senaste året, har inflationstakten varit 

lägre än vad Riksbanken räknat med. Räntesänkningen bidrog till stigande kurser på 

Stockholmsbörsen.   
 

Framtiden 

Under oktober har priset på Brentolja fallit från ca 95 till ca 85 USD/fat. Det kraftiga prisfallet kan 

vara drivet av tillfälliga faktorer. Men om oljepriset permanentas kring denna låga nivå menar 

ekonomiska bedömare att det skapar nya förutsättningar för den ekonomiska tillväxten i 

världsekonomin. Stora planerade investeringsprojekt inom oljeindustrin kan komma att bli olönsamma 

och skjutas på framtiden. Detta skulle även vara negativt för industriföretag som är underleverantörer 

till sådana projekt. Ett lågt oljepris medför dock lägre bensinpriser och uppvärmningskostnader för 

hushållen, vilket frigör utrymme för annan konsumtion. För enskilda länder kan minskad import av 

olja även få betydande positiva effekter på bytesbalansen och den inhemska investeringskonjunkturen 

Fortsatt låga räntor och bra rapporter med rekordvinster i många bolag talar för ett ganska hyggligt 

börsår framöver. Konjunkturen i Europa är fortsatt svag medan USA och ett flertal tillväxtländer 

fortsätter att utvecklas väl. All framtidsbedömning är förknippad med mycket stor osäkerhet, men då 

bankräntan är 0-1% och räntan på 5-åriga svenska statsobligationer ligger på ca 0,3 % är det troligt att 

alltmer kapital kommer att söka sig till aktiemarknaden. 

  

 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


