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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/1-31/1 FÖRÄNDRING 2015 

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

New York-börsen (S&P 500)  -  - 3,1 % - 3,1 % 

Nasdaq (composite index) - - 2,1 % - 2,1 % 

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

Ränta 5-årig statsobligation (1047) 0,19 % - 0,22 %-enheter - 0,22 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,23 % - 0,51 %-enheter - 0,51 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:27 + 55 öre + 55 öre  

Kurs SEK/Euro 9:34 - 4 öre - 4 öre 
 

 

Världen 

Inledningen på det nya året har präglats av relativt stora prisrörelser på de finansiella marknaderna. 

Under slutet av juni 2014 var priset för nordsjöolja (brent) ca 115 USD/fat. Därefter inleddes en trend 

med sjunkande priser på råolja och under januari har priset för brent fallit med ca 10 procent, till ca 52 

USD/fat. På valutamarknaderna har det senaste årets succesiva uppvärdering av den amerikanska 

dollarn fortsatt, under 2015 med ca 7 procent mot såväl euron som mot den svenska kronan.  

Den Europeiska Centralbanken, ECB, har beslutat genomföra s k kvantitativa lättnader genom att öka 

penningmängden och under en period köpa marknadsnoterade obligationer. Banken bidrar på så vis till 

att pressa ner marknadsräntorna samtidigt som ekonomin tillförs kapital. Centralbankens förhoppning 

är att en ökad tillgång till kapital och låga räntor skall bidra till ökad ekonomisk aktivitet i 

euroområdet. I USA lyckades Fed för ett par år sedan på motsvarande vis skapa incitament till ökade 

tillväxtfrämjande investeringar, stigande aktiekurser och fastighetspriser, ökad konsumtion, och 

fallande arbetslöshet.  

Räntorna på statsobligationer bland euroländerna har som en följd härav fallit till nya bottennivåer. 

Avkastningen på en tysk femårig statsobligation är f n negativ, -0,03 procent, vilket väl belyser det 

extremt låga ränteläge som råder. ECB´s tillkännagivande har även bidragit till fallande 

obligationsräntor i andra industriländer såsom i Sverige och USA. I Europa har aktiemarknaderna 

generellt sett utvecklats väl och aktieindexet S&P Europe har stigit med ca 7 procent under januari. I 

USA, världens enskilt största ekonomi, har president Obama deklarerat ett slut för finanskrisen som 
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pågått sedan 2008. Den amerikanska ekonomin växer från en sund grund och i en högre takt än 

förväntat. 

Året har inletts med stora variationer mellan enskilda aktiemarknader. I USA har aktieindexet S&P500 

fallit med 3,1 procent sedan årsskiftet. Aktiemarknaderna i Hongkong, Indien och Europa noterar 

indexuppgångar på mellan 5 – 10 procent under 2015. 
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Mellan åren 2000 och 2013 bidrog en stark utveckling av den inhemska efterfrågan till att den 

genomsnittliga BNP-tillväxten i Sverige var 1,9 procent per år. Det var något högre än för OECD-

området, 1,6 procent/år, och mer än dubbelt så mycket som för EMU-länderna, 0,9 procent/år. Enligt 

preliminära bedömningar växte svensk ekonomi med 2 procent föregående år. Den senaste statistiken 

tyder på att varuexporten ökar och industriföretagen har blivit mer optimistiska om framtiden. 

Konjunkturinstitutet KI räknar med att Sveriges BNP ökar med 2,3 procent i år och med 3,1 procent 

2016.             
  

Stockholmsbörsen 

Börsåret har börjat i dur och Stockholmsbörsens All Share Index har noterat nya toppnivåer och stigit 

med 7,2 procent under januari. Uppgången har varit relativt bred med rejäla uppvärderingar bland 

såväl fastighetsgolagen (Fabege + 15%) industriföretagen (Volvo B +15%) som bland bankerna 

(Nordea +16%). Under den senaste veckan har en rad storföretag redovisat årsbokslut och resultatet 

över föregående års sista kvartal. Bland exportbolagen lyfts resultaten av positiva valutaeffekter, 

främst genom att dollarn stigit i värde mot kronan med ca 25 procent det senaste året. Resultaten har 

generellt sett varit väl i linje med analytikernas förväntningar och bidragit till positiva kursreaktioner. 

Till den starka börsutvecklingen bidrar också att flertalet börsbolag bedöms kunna hålla en stabil och 

hög utdelning under kommande år. Detta är mycket attraktivt för investerare eftersom ränteläget för 

riskfria placeringar är nära 0 och bedöms vara extremt lågt under överskådlig tid. 
 

Framtiden 

Inför 2015 lyftes en rad hot mot tillväxten fram i bedömningarna om den framtida utvecklingen för 

världsekonomin. Bland dessa återfinns; oljeprisrasets negativa inverkan på investeringar i klimatvänlig 

energi, Rysslands ekonomiska kris och säkerhetspolitiska agerande, global terrorism samt 

Greklandskrisens hot mot sammanhållningen inom valutaunionen EMU.  

Parlamentsvalet i Grekland den 25 januari resulterade som väntat, och som många befarat, i ett 

regeringsskifte. Det segrande vänsterpopulistiska partiet Syriza har drivit en valkampanj på 

kollisionskurs med landets långivare, den Europeiska Centralbanken, ECB, och den Internationella 

Valutafonden, IMF. Atenbörsen föll kraftigt och räntorna på grekiska statspapper steg dagarna efter 

valet. Marknadsreaktionerna i övriga Europa var dock begränsade vilket tyder på att den ekonomiska 

krisen i Grekland inte befaras utgöra något allvarligt hot mot den ekonomiska stabiliteten inom 

euroområdet. Det låga oljepriset, som kan liknas vid en global skattesänkning, bidrar generellt sett 

som en stimulans för ökad tillväxt i världsekonomin. Den globala BNP-tillväxten förväntas öka från 

3,3 procent (preliminär beräkning) under 2014 till ca 3,8 procent 2015. 

 

Med vänlig hälsning  
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