
 
 

 

 
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 1/2-28/2 FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 8,0 % +15,8 % 

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

Nasdaq (composite index) - + 7,1 % + 4,8 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,09 % - 0,09 %-enheter - 0,09 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1047) 0,20 % + 0,01 %-enheter - 0,21 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,64 % + 0,41 %-enheter - 0,10 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:34 + 7 öre + 62 öre  

Kurs SEK/Euro 9:33 - 1 öre - 5 öre 
 

 

Världen 

Den 12 februari tog Sveriges Riksbank det historiska beslutet att sänka styrräntan till att vara negativ, 

minus 0,1 procent. I likhet med den Europeiska Centralbanken skall Riksbanken öka penningmängden 

och för ”nytryckta sedlar” köpa obligationer på marknaden. Riksbankens penningpolitiska mål är att 

inflationstakten skall vara 2 procent. Banken oroas över att inflationen, som trots ett redan mycket lågt 

ränteläge fallit till 0,5 procent, skall övergå till fallande priser, m a o deflation. Enligt traditionell 

ekonomisk teori är deflation ett uttryck för en alltför svag efterfrågan i ekonomin som riskerar att 

starta en negativ spiral av negativ BNP-tillväxt. Konsumenter och viktiga beslutsfattare avvaktar helt 

enkelt med konsumtion och investeringar i väntan på billigare produkter. 

Bland ekonomer råder det delade meningar kring deflationens skadeverkningar eftersom drivkrafterna 

bakom fallande priser kan vara flera och inte alltid negativa. Billigare produkter från 

lågkostnadsländer, internethandel och teknisk utveckling är godartade drivkrafter som bidrar till att 

pressa priserna för många varor och tjänster. Ett exempel är den växande efterfrågan på mobiltelefoner 

och annan hemelektronik där priserna fallit med ca 80 procent under de senaste tio åren. Många 

ekonomer riktar kritik mot den svenska penningpolitiken och menar att den låga inflationen i Sverige 

är godartad. Det extremt låga ränteläget riskerar enligt kritikerna att bidra till en ohälsosamt hög 

skuldsättning bland hushållen och i förlängningen hotar framväxten av ”prisbubblor” på fastighets- 

och aktiemarknaderna. I delar av euroområdet är dock efterfrågan svag, den ekonomiska tillväxten och 

inflationen är låg eller negativ. Dessa ekonomier är i stort behov av ekonomiska reformer. Här 

förefaller den inslagna vägen för penningpolitiken vara mer befogad och då som ett komplement under 

en period när ekonomierna reformeras. 
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Miljön med massiva penningpolitiska stimulanser och extremt låga räntor stimulerar den 

makroekonomiska utvecklingen och har en gynnsam inverkan på företagens vinstutveckling. Det 

lägger även grund till att finansiellt sparande omfördelas från obligationer till aktieplaceringar. De 

ledande aktiemarknaderna inom euroområdet och i Sverige har utvecklats starkt under februari. Även 

börserna i Asien och USA har noterat indexuppgångar under månaden.      

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Svensk ekonomi präglas av relativt god tillväxt, låg inflation (0,5%) och i jämförelse med omvärlden 

av starka statsfinanser. Riksbankens okonventionella beslut att införa negativ styrränta och köp av 

statsobligationer för 10 mdr kronor har delvis stressats fram av den Europeiska Centralbankens (ECB) 

kraftiga stimulansprogram som presenterades i januari. ECB´s politik riskerar att försvaga euron i 

förhållande till kronan och därmed försämra förutsättningarna för svensk exportindustri. Dessutom 

skulle en starkare kronkurs sätta ytterligare press på inflationen genom lägre importpriser. Även 

arbetsmarknadens parter kan ha påverkat Riksbanken eftersom trovärdigheten i inflationsmålet på 2 

procent är en viktig utgångspunkt för lönebildningen. För att minska risken för att den låga räntan 

skall driva fram en överhettning på bostadsmarknaden menar många bedömare att det vore lämpligt 

om regeringen slopade/minskade den skattemässiga avdragsrätten för ränteutgifter.            
  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsen har med stöd av positiva årsbokslut från börsbolagen, låga räntor, svag kronkurs 

och förhållandevis ljusa konjunkturutsikter stigit kraftigt under februari. Uppgången under månaden 

var 8 procent och sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen stigit med hela 15,8 procent. Ur årsboksluten 

framgår att företagen sammantaget föreslår rejäla utdelningshöjningar. Storbolagen kommer att dela ut 

180 mdr kr till sina aktieägare, vilket innebär en höjning med 20 procent jämfört med föregående år. 

Detta är ett uttryck för att företagen ser ljust på framtiden. Analytikerna räknar med att vinsterna för 

Stockholmsbörsens 30 största företag stiger med i genomsnitt ca 20 procent under 2015. Infrias 

prognoserna uppgår det aktuella börsvärdet för dessa bolag till ca 16 - 17 gånger den samlade 

årsvinsten (P/E 16-17), vilket inte är oroväckande högt ur ett historiskt perspektiv. Med en 

direktavkastning på ca 3 - 4 procent förefaller dagens börsvärdering vara attraktiv relativt andra 

likvida placeringsalternativ. 
 

Framtiden 

I Europa skapar krishanteringen av Greklands ekonomi viss osäkerhet. Under våren kommer Grekland 

att förhandla med den Internationella Valutafonden (IMF) övriga euroländer och den Europeiska 

Centralbanken (ECB) om att erhålla ytterligare stödlån. Nås ingen överenskommelse kan Grekland 

tvingas lämna eurosamarbetet, populärt kallat ”grexit”. Även om bedömare menar att en ”grexit” vore 

hanterbar är det oklart vilka effekter en sådan utveckling skulle komma att få på den europeiska 

ekonomin och det finansiella systemet. Vårens förhandlingar kan därför komma att skapa osäkerhet 

och nyckfulla prisrörelser på de finansiella marknaderna.  

De senaste månadernas prisfall på råolja, ECB´s kraftfulla penningpolitiska stimulanser och den 

amerikanska ekonomins styrka har dock enligt konjunkturbedömare bidragit till att förutsättningarna 

för en global ekonomisk återhämtning under 2015 har förbättrats. Mot den bakgrunden och i det 

extremt låga ränteläge som råder i stora delar av världen finns det anledning att se det fortsatta 

börsåret an med försiktig optimism. 

 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


