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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/12-31/12 FÖRÄNDRING 2014 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 1,0 % + 11,9 % 

New York-börsen (S&P 500)  -  - 0,4 % + 11,8 % 

Nasdaq (composite index) - - 1,1 % +13,4 % 

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

Ränta 4-årig statsobligation (1052) 0,14 % - 0,04 %-enheter - 1,68 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,74 % - 0,18 %-enheter - 1,23 %-enheter 

Kurs SEK/USD 7:72 + 28 öre + 129 öre  

Kurs SEK/Euro 9:38 + 9 öre + 53 öre 
 

 

Världen 

Flertalet av världens aktiemarknader gav en positiv totalavkastning under 2014. Kurserna nådde nya 

historiska högstanivåer på ett antal aktiemarknader, däribland i USA och Sverige.  

2014 blev dock ett dramatiskt år. Världen har blivit mer splittrad såväl ekonomiskt som politiskt. 

Rysslands militära övergrepp i Ukraina och aggressiva retorik mot västvärlden har skapat ett 

obehagligt säkerhetspolitiskt klimat i Europa. Det politiska missnöjet hos befolkningen i de stora 

demokratierna växer, inte minst i Europa, där euro-/statskuldskrisen går in på sitt sjätte år. I Kina anser 

makthavarna att dess totalitära styre är överlägset demokratierna på långsiktig ekonomisk planering. 

Fattigdomen i Kina har minskat i betydligt snabbare takt än i det demokratiska Indien. Den 

nytillträdde indiske premiärministern Modi har initierat kraftfulla åtgärder för att modernisera 

ekonomin och lägga grund för en ekonomisk återhämtning. Trots att den kinesiska ekonomin växer 

något långsammare än förväntat beräknas BNP ha ökat med ca 7,5% under 2014. Därmed är Kina 

världens starkaste ekonomi vad gäller köpkraft. Den kinesiska medelklassens missnöje med 

korruption, dålig samhällservice och brist på frihet växer dock. Höstens demonstrationer i Hongkong 

för demokrati och frihet visar att den kinesiska administrationen står inför ett ökat folkligt tryck.  

Den ekonomiska tillväxten i världen har under 2014 varit något lägre än vad prognoserna förutsåg för 

ett år sedan. Bland de västerländska ekonomierna har USA och Storbritannien utvecklats väl samtidigt 

som centralbankerna har inlett en period av minskade penningpolitiska stimulanser. Euroområdet och 

Japan riskerar däremot att hamna i recession och deflation. Här planerar centralbankerna för utvidgade 

pennigpolitiska stödåtgärder i syfte att motverka en sådan utveckling. Världsmarknadspriset på olja 

har fallit kraftigt under andra halvåret 2014. Detta slår mot den ekonomiska tillväxten bland de länder 

som är nettoexportörer av olja, däribland Ryssland, vars valuta rubeln dessutom förlorat närmare halva 
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sitt värde mot USD. Den ryska ekonomin bedöms som en följd härav krympa med ca 4 procent under 

2015. För världsekonomin som helhet innebär det lägre oljepriset en stimulans för ökad tillväxt.  
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Även om prognoserna var för optimistiska för ett år sedan förefaller Sveriges BNP ha ökat med drygt 

2 procent under 2014, vilket är att betrakta som ett normalår. Riksbanken sänkte under hösten för 

första gången någonsin styrräntan till 0 procent och kronan försvagades under året mot såväl dollarn 

(ca 20%) som mot euron (ca 7%). Inför 2015 räknar flertalet prognosmakare med att tillväxtakten ökar 

och att BNP-tillväxten blir mellan 2,5 - 3 procent. Den dystra ekonomiska utvecklingen inom 

euroområdet hämmar även svensk ekonomi. Oljeprisnedgången som kan liknas vid en global 

skattesänkning, USA-ekonomins styrka och kronans försvagning (som gynnar svensk exportindustri), 

är dock tre faktorer som talar för en högre tillväxttakt i svensk ekonomi under 2015 jämfört med 

fjolåret.             
  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsens All Share Index noterade nya toppnivåer under december och steg med 1 procent 

under månaden. Sammantaget steg kurserna med ca 12 procent under 2014. Värderingen av företagens 

vinster är något hög i förhållande till det historiska genomsnittet. Men det förefaller vara motiverat 

mot bakgrund av att aktieanalytikerna bedömer att företagens vinster stiger med i genomsnitt ca 10 

procent under 2015. Den genomsnittliga aktieutdelningen på Stockholmsbörsen uppgår till 3,5 - 4 

procent. Räntan på en femårig statsobligation handlas till ca 0,15 procent. Företagsobligationer med en 

löptid på 2-5 år och som kreditvärderingsinstituten klassificerar som ”investment grade obligationer” 

ger en förväntad avkastning på ca 2 - 3,5 procent. 
 

Framtiden 

Under 2015 kommer begreppet ”befolkningspyramiden” att officiellt bytas ut mot 

”befolkningskupolen”. Pyramiden har sedan 1970 varit ett sätt att visualisera och förklara 

åldersstrukturen på jordens befolkning, där de yngsta 0 - 5 år varit störst till antal och utgjort basen. 

Varje åldersgrupp representeras av en stapel som läggs ovanpå i stigande ålder. Sedan 1970 har 

fertiliteten fallit dramatiskt samtidigt som medellivslängden ökat. Mellan år 2015 - 2060 beräknas 

jordens befolkning växa från 7,2 till 9,5 miljarder, varav åldersgruppen 60 - 79 år ökar med 1,1 

miljarder, eller 131 procent. Gruppen barn och tonåringar förväntas endast öka med 9 procent eller 

med 220 miljoner. År 2060 har ”befolkningskupolen” bytt skepnad till en ”befolkningspelare”.  

 

Den beskrivna förändringen av åldersstrukturen i jordens befolkning försämrar de långsiktiga 

ekonomiska tillväxtutsikterna. Ekonomiska bedömare menar att nivån på den historiska 

genomsnittliga årliga globala tillväxten (som även till betydande del har skapats genom ökad 

skuldsättning), inte är uthållig. Finanskrisens utbrott 2008 markerar ett trendbrott, mot avtagande 

tillväxttakt och lägre nivåer för inflation och räntor än tidigare. Dessa dystra utsikter motverkas dock 

av en global befolkningstillväxt, ett ökat välstånd bland världens fattiga länder samt den teknologiska 

utvecklingen. Under 2015 bedöms världsekonomin växa något snabbare än föregående år, då 

tillväxten bedöms ha varit ca 3,5 procent. En miljö med låg inflation, extremt låga räntor och 

förhållandevis god ekonomisk tillväxt talar till aktiemarknadernas fördel. Vi ser med försiktig 

optimism fram emot 2015 och önskar Er alla ett 

Gott Nytt Börsår!        

 

Med vänlig hälsning  
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