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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/11-30/11 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 3,3 % + 10,7 % 

New York-börsen (S&P 500)  -  + 2,5 % + 12,2 % 

Nasdaq (composite index) - + 3,5 % +14,7 % 

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

Ränta 5-årig statsobligation (1052) 0,18 % + 0,13 %-enheter - 1,40 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,92 % - 0,11 %-enheter - 0,97 %-enheter 

Kurs SEK/USD 7:44 + 4 öre + 101 öre  

Kurs SEK/Euro 9:29 + 4 öre + 44 öre 
 

 

Världen 

Endast en knapp månad återstår av år 2014. Utvecklingen i världsekonomin har varit svagare än 

förväntat i år och bland de traditionella industriländerna är ränteläget exceptionellt lågt. Under året har 

enskilda aktiemarknader i världen noterat stora skillnader i utveckling. En investering i amerikanska 

aktier har utvecklats mycket väl med en uppgång för det breda aktieindexet S&P 500 med ca 12 

procent, samtidigt som dollarn stärkts rejält mot flertalet valutor. Mätt i svenska kronor har börsen 

stigtid med ca 30 procent. I Europa har börskurserna i Frankfurt, London och Paris stigit med ca 5 

procent. I Asien har börserna i Kina Indien utvecklats bäst med uppgångar på mellan ca 15–30 

procent. Under november har de tongivande aktiemarknaderna i Europa och USA utvecklats positivt 

med nya högstanoteringar någonsin i USA (S&P 500) och för Stockholmsbörsen. 

Den amerikanska ekonomin fortsätter att överraska positivt med stark BNP-tillväxt och minskad 

arbetslöshet. Kontrasten mot den ryska ekonomin är stor. Ryssland, vars ekonomi till stor del baseras 

på inkomster från export av olja och gas har drabbas hårt av det 35-procentiga prisfallet på olja. 

President Putins och hans regims militära aggression mot Ukraina, samt dess inblandning i andra 

geopolitiska konflikter uppfattas av övriga Europa och USA vara ett hot mot världsfreden. En rad 

ekonomiska sanktioner har riktats mot Ryssland och landets valuta rubeln har under året försvagats 

med ca 30 procent mot den amerikanska dollarn. Den ryska ekonomin är hårt ansatt, valutareserven 

krymper i snabb takt och Moskvabörsen har fallit med 30 procent sedan årsskiftet. Som kuriosa kan 

nämnas att det amerikanska företaget Apple´s marknadsvärde (ca 5 000 MDR SEK) för närvarande är 

högre än det samlade värdet av företagen på Moskvabörsen.  

I Europa är prognosen att BNP-tillväxten blir fortsatt svag även nästa år med en tillväxt på knappt 1 

procent. Glädjande är att t ex att prognosen för Spanien är en BNP-tillväxt på 2 procent nästa år, 
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medan viktiga länder som Frankrike och Italien har det fortsatt trögt. Den tyska ekonomin har 

försvagats alltmer vilket har stor betydelse för hela Europa. En förhoppning är att Tyskland kommer 

att bedriva någon form av stimulanspolitik, vilket skulle mildra de globala obalanserna. Tyskland har 

mycket stora överskott i sin handel med omvärlden. 

 
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Under den senaste tolvmånadersperioden har konsumentpriserna i Sverige fallit med 0,1 procent och 

Riksbanken har för första gången någonsin sänkt styrräntan till 0 procent. Den låga inflationstakten 

förklaras till stor del av lägre kostnader för bolån och energi, vilket skapat ökat konsumtionsutrymme 

för hushållen. Detta i kombination med en stark sysselsättningstillväxt har bidragit till att den 

inhemska efterfrågan i svensk ekonomi är god. Konjunkturinstitutet KI´s barometerindikator tyder på 

att tillväxten i svensk BNP f n är högre än normalt, även om indikatorn försvagades i november. 

Anmärkningsvärt är att hushållen blivit alltmer negativa till svensk den svenska ekonomins utveckling 

på ett år sikt. Nedgången var mycket kraftig i oktober och fortsatte även i november. Finansminstern 

uttalande om att det är ”tomt i ladorna” kan ha bidragit till att stämningen är avsevärt mer pessimistisk 

än normalt. Uttalanden som dessa är onödiga och skadar trovärdigheten för svensk ekonomi.             
  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsens All Share Index noterade en ny toppnivå under november. Efter en turbulent 

oktobermånad var november förhållandevis mycket stabilt med successivt stigande kurser. 

Sammantaget steg kurserna med 3,3 procent under månaden. Under året har kurserna stigit med ca 11 

procent och 2014 ser därmed ut att bli det tredje börsåret i följd med stigande kurser. 

Fordonskoncernen Volvo har fått stor uppmärksamhet under månaden: dels på grund av att bolaget 

aviserat ytterligare stora sparprogram och dels på grund av att de blivit misstänkta för medverkan i 

olaglig kartellverksamhet. Det svaga konjunkturläget har bidragit till att många svenska 

verkstadsbolag haft ett mellanår. Förhoppningen är att investeringarna ska ta fart i Europa någon gång 

under 2015, men osäkerheten är så pass stor att det kan bli ytterligare ett mellanår. Telekombolaget 

Ericsson är ett av de bolag som kraftigt gynnats av att dollarn blivit starkare. Bolaget har stärkt sin 

position och ser goda tillväxtmöjligheter i en bransch som är under ständig förändring. 

 
 

Framtiden 

USA´s roll som ”draglok” i världsekonomin fortsätter. Värderingen av aktier ligger ungefär på ett 

historiskt genomsnitt och framtidsbedömningarna för både 2015 och 2016 pekar på fortsatta 

rekordvinster. Anmärkningsvärt är att både Sveriges och Storbritanniens ekonomier tycks ha mer 

gemensamt med den amerikanska ekonomin än utvecklingen inom euroområdet.  

 

Mot bakgrund av företagens nuvarande lönsamhet och rådande konjunkturutsikter förefaller 

värderingen av börsföretag vara rimlig. Det mycket låga ränteläget bedöms bestå under kommande år, 

vilket talar för att intresset för aktieinvesteringar kommer att vara fortsatt stort.       
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