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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/4-30/4 FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 1,0 % +13,4 % 

New York-börsen (S&P 500)  - + 2,0 % + 2,4 % 

Nasdaq (composite index) - + 2,1 % + 5,7 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,25 % - 0,05 %-enheter - 0,25 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1047) 0,03 % +/- 0,00 %-enheter - 0,38 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,76 % + 0,21 %-enheter + 0,02 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:33 - 29 öre + 61 öre  

Kurs SEK/Euro 9:34 + 8 öre - 4 öre 
 

 

Världen 

Världens aktiemarknader har med stöd av det låga ränteläget noterat stigande kurser under 2015. I 

USA har det teknikbolagsinriktade aktieindexet Nasdaq Composite noterat en ny högsta notering 

någonsin under april. Föregående indexrekord noterades under IT- och telekomyran år 2000. 

Nasdaqindex omfattar idag världsledande, mycket lönsamma och förhållandevis rimligt värderade 

företag vilket står i stark kontrast till hur situationen var för 15 år sedan.  

Det låga globala ränteläget har dock bidragit till att driva upp värderingen på aktiemarknaderna. I 

såväl USA som i Sverige uppgår börsvärdet för de stora företagen generellt sett till ca 17-18 gånger 

företagens förväntade vinster under de kommande tolv månaderna (P/E 17-18). Allt annat lika 

indikerar detta att dagens aktievärderingar ligger ca 20-30 procent över genomsnittet för de senaste tio 

åren. Den höga värderingen framstår dock mindre utmanande beaktat det rekordlåga ränteläget, samt 

att konjunkturläget förväntas bli bättre och bidra till stigande företagsvinster. Direktavkastningen 

(aktieutdelningarna) överstiger i genomsnitt räntan på en femårig statsobligation med ca två – tre 

procentenheter. 

Konjunkturläget inom euroområdet har förbättrats något under året. I ekonomiskt sargade länder som 

Italien och Spanien har de framåtblickande konjunktursignalerna förbättrats över förväntan under året. 

Den ekonomiska situationen i Grekland är dock problematisk och landet är i akut behov av nya stödlån 

från den Internationella Valutafonden IMF och övriga euroländer. Grekland har euroområdets högsta 

statsskuld i förhållande till BNP och betydande delar av skulden förfaller till betalning under våren. 

Förhandlingarna mellan Grekland och dess långivare om villkoren kring stödlånen är segdragna. Nås 

ingen överenskommelse tvingas Grekland ställa in betalningarna och sannolikt lämna eurosamarbetet. 

Kapitalförvaltningsbrev 
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Konsekvenserna av en sådan utveckling är svåra att bedöma vilket skapar osäkerhet kring den 

europeiska konjunkturen.   
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Konjunkturinstitutet KI´s månatliga barometer-uppdatering över konjunkturläget i Sverige föll något 

under april. Det är ovanligt stora variationer i det aktuella konjunkturläget mellan olika delar av den 

svenska ekonomin. Läget inom tillverkningsindustrin är oväntat svagt medan företagen inom bygg- 

och anläggningsverksamhet samt inom detaljhandeln andas optimism. Sammantaget tyder mätningen 

på att det aktuella konjunkturläget i Sverige för närvarande är normalt.  
  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen har utvecklats svagt negativt under april. Det har varit en händelserik 

börsmånad och kursutvecklingen har påverkats av att många företag tillkännagivit resultatet över årets 

första kvartal samt av att rätten till utdelningar avskiljts från många aktier. De svenska storbankerna 

redovisar rekordresultat under kvartalet. Riksbankens minusränta har allt annat lika en negativ 

inverkan på bankernas intjäning men växande provisioner och ökad utlåning har mer än väl 

kompenserat för detta. Många industribolag gynnas av förmånliga valutakursrelationer vilket varit den 

enskilt främsta drivkraften till att vinstutvecklingen generellt sett varit positiv under årets första tre 

månader. Efterfrågan från omvärlden har dock varit något svagare än förväntat under inledningen av 

året. Orderingången tyder generellt på relativt stabila marknadsförhållanden för exportbolagen under 

de kommande månaderna. Analytikerna räknar med att de svenska storbolagens vinster ökar med i 

genomsnitt ca 10 – 15 procent mellan åren 2014 -  2015.    
 

Framtiden 

Trots en svagare ekonomisk tillväxt i Kina än förväntat under året har aktiekurserna utvecklats starkt 

på de kinesiska börserna. Under 2015 har Hang Seng index i Hongkong stigit med ca 20 procent och 

på börsen i Shanghai har kurserna stigit med ca 35 procent. I Kina har den årliga tillväxtakten i BNP 

växlat ner från tvåsiffriga tal för några år sedan till att f n vara ca 7 procent, samtidigt som 

inflationstakten och ränteläget fallit till låga nivåer. Under senare år har Indien, Indonesien och Kina 

fått ett nya politiska ledarskap som inriktat politiken mot välbehövliga reformer. Syftet med 

reformerna är att ekonomierna i högre grad än tidigare skall växa genom ökad inhemsk konsumtion 

och tillväxtfrämjande infrastrukturinvesteringar. I dessa tre länder bor ca 2,8 miljarder människor och 

den ekonomiska tillväxtpotentialen är stor på såväl kort som på lång sikt. I USA har BNP, till skillnad 

från inom euroområdet, kommit upp på en väsentligt högre nivå än innan den globala finanskrisen. 

Den amerikanska centralbanken Fed förbereder sig för att börja höja styrräntan vilket sannolikt 

kommer att bidra till dollarns relativa styrka på valutamarknaderna. Såväl ECB som Riksbanken har 

under 2015 beslutat om räntesänkningar och andra deflationsbekämpande och tillväxtfrämjande 

penningpolitiska åtgärder. Detta skapar förutsättningar för ekonomisk återhämtning och stigande 

vinster hos företagen. I denna finansiella miljö med stabilt låga/negativa räntor, för exportbolagen 

förmånliga växelkursrelationer, och förhållandevis god ekonomisk tillväxt, talar det mesta för att 

Stockholmsbörsen kommer att utvecklas väl under 2015. 

 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


