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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/3-31/3 FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 1,1 % +14,6 % 

New York-börsen (S&P 500)  -  - 1,7 % + 0,4 % 

Nasdaq (composite index) - - 1,3 % + 3,5 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,20 % - 0,11 %-enheter - 0,20 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1047) 0,03 % - 0,17 %-enheter - 0,38 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,55 % - 0,09 %-enheter - 0,19 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:62 + 28 öre + 90 öre  

Kurs SEK/Euro 9:26 - 7 öre - 12 öre 
 

 

Världen 

I Sverige och inom euroområdet har valutorna försvagats, obligationsräntorna fallit och aktiebörserna 

stigit under årets första kvartal. Riksbanken och ECB har intensifierat de penningpolitiska 

stimulanserna i ett försök att driva upp den ekonomiska tillväxten och inflationstakten. Tyska och 

svenska femåriga statsobligationer ger för närvarande negativ- eller ingen ränta. Motsvarande räntor 

för obligationer utgivna av statsfinansiellt svaga länder, så som Italien och Spanien, noteras till ca 0,5 

procent. Det låga ränteläget innebär en avsevärd lättnad för de skuldtyngda länderna inom 

euroområdet. I USA har ekonomin varit inne i en positiv trend under de senaste åren vilket bidragit till 

successivt stigande obligationsräntor och en uppvärdering av dollarn på valutamarknaderna. Mycket 

tyder på konjunkturutsikterna bland de europeiska länderna är på väg att ljusna. Låga räntor, för 

exportindustrin en förmånlig växelkurs samt lägre priser för energi (olja), bidrar till den gryende och 

efterlängtade konjunkturoptimismen inom euroområdet. En sammanvägning av världens ledande 

konjunkturbedömares prognoser (Consensus Economics) visar att den reala BNP-tillväxten inom 

eurozonen förväntas öka från fjolårets 0,9 procent till att i år landa på 1,4 procent. I USA bedöms 

tillväxten ha varit 2,4 procent under 2014, och i år bedöms den amerikanska ekonomin växa med 3,1 

procent. Förloppen i den geopolitiska instabilitet som råder i Ukraina och Mellanöstern samt 

Greklands ekonomiska kris är exempel på faktorer som bidrar till osäkerhet i prognoserna.   

Världsekonomin som helhet bedöms ha vuxit med 2,6 procent föregående år. Under många år var 

tillväxtländernas snabba BNP-tillväxt dragloket för den globala tillväxten. På senare år har dock 

tillväxttakten bland dessa länder växlat ner betänkligt. Den kinesiska ekonomin redovisar dock med 

västerländska mått hög tillväxt, men i en betydligt lägre takt än fram till för ett par år sedan. I stora 

ekonomier som Brasilien och Indien har tillväxten gått i stå eller bromsat in. Under maj 2014 hölls 
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allmänna val i världens största demokrati och ca 815 miljoner indiska medborgare röstade fram den 

reforminriktade Narendra Modi till posten som premiärminister för Indien. Ungefär 65 procent av 

landets befolkning är yngre än 35 år. Endast ett land i världen har fler akademiskt utbildade ingenjörer 

och forskare än Indien. Under det första året vid makten har premiärminister Modis regering stakat ut 

vägen för en omdaning av den indiska ekonomin. Prognoserna pekar mot en real genomsnittlig BNP-

tillväxt på mellan 5 – 6 procent per under de kommande 5 – 10 åren. Indien är för närvarande världens 

tionde största enskilda ekonomi mätt i dollar.  
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Konjunktur Institutet KI´s senaste uppdatering över konjunkturläget i Sverige andas optimism. KI 

bedömer att den globala återhämtningen och den relativt svaga kronan bidrar till att den svenska 

exporten tar fart efter flera år av svag utveckling. Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet 

förefaller stå på en stabilare grund än tidigare vilket gynnar svensk exportindustri. Sveriges BNP växte 

enligt preliminär statistik med 2,1 procent under 2014. KI bedömer att tillväxten blir över 3 procent 

både i år och nästa år. Vidare räknar KI med att Riksbanken sänker reporäntan ytterligare under april, 

från -0,25 procent till -0,4 procent, och att en uppjustering av reporäntan dröjer fram till slutet av 

2016.           
  

Stockholmsbörsen 

Utvecklingen på Stockholmsbörsen har varit stabil under mars. Sedan årsskiftet har kurserna med stöd 

av stabila årsbokslut, Riksbankens oväntade räntesänkningar och förhållandevis ljusa 

konjunkturutsikter, stigit med hela 14,6 procent. Under april håller många börsbolag årsstämma varvid 

aktieutdelningarna avskiljas från ett stort antal aktier. På kort sikt kan detta komma att dämpa den 

generella kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Mer avgörande för den fortsatta börsutvecklingen 

under våren är företagsledarnas framtidsbedömningar som lämnas i samband med att 

kvartalsboksluten tillkännages. Den senaste tidens ekonomiska statistik talar för att företagens 

framtidsutsikter förbättrats under 2015. 
 

Framtiden 

Industriländernas (34 st) ekonomiska samarbetsorganisation OECD konstaterar i en nyligen publicerad 

rapport att Sverige är ett av få länder som har en klart högre produktionsnivå idag jämfört med före 

finanskrisen. De skattesänkningar som den borgliga alliansregeringen genomdrev har bidragit till att 

hålla uppe den inhemska efterfrågan och lagt grund för en ökad sysselsättning i ekonomin. Svensk 

ekonomi är mycket exportberoende och OECD föreslår reformer syftande till ökade investeringar i 

bostäder och infrastruktur samt för att stärka innovations- och näringslivsklimatet.  

I Kina anser makthavarna att den ekonomiska tillväxten saktat in väl mycket samtidigt som inflationen 

är låg. Den kinesiska administrationen flaggar för att man avser utnyttja landets finansiella utrymme 

och stimulera ekonomin. Beskedet bidrog till stigande aktiekurser i såväl Asien som på flertalet andra 

aktiemarknader i världen. Den senaste tidens ljusare konjunkturstatistik i Europa och centralbanken 

ECB´s resoluta tillväxtfrämjande penningpolitik skapar möjligheter för svenska exportföretag. Det 

extremt låga ränteläget har bidragit till att aktiemarknaderna utvecklats väl under året, i synnerhet i 

Europa. Börsvärderingarna har ur ett historiskt perspektiv stigit till en relativt hög nivå. 

Konjunkturläget har dock förbättrats under senare tid vilket innebär att förutsättningarna för att 

börsbolagen under året skall infria, eller överträffa, analytikernas vinstförväntningar har förbättrats. 

Relativt andra långsiktiga placeringsalternativ förefaller aktiemarknadens värdering enligt vår 

uppfattning vara befogad. 

Med vänlig hälsning  
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