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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/5-31/5 FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 0,4 % +13,9 % 

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

Nasdaq (composite index) - + 1,3 % + 7,1 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,27 % - 0,02 %-enheter - 0,27 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1047) 0,19 % + 0,16 %-enheter - 0,22 %-enheter 

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

Kurs SEK/USD 8:52 + 19  öre + 80 öre  

Kurs SEK/Euro 9:36 + 2 öre - 2 öre 
 

 

Världen 

Under närmare tjugo års tid har en trend med allt lägre inflation pressat ner styrräntorna och därmed 

obligationsräntorna i Europa och Sverige. ECB och Riksbanken har dessutom under 2015 vidtagit 

åtgärder för att ytterligare trycka ner räntorna och stimulera ekonomin. I Tyskland och Sverige var 

räntorna på femåriga statsobligationer negativa under mitten av april. Från dessa extremt låga nivåer 

steg sedan räntorna vilket omvänt innebar att obligationspriserna började falla. Placerare agerar ofta 

kollektivt då något oväntat inträffar, vilket i sig skapar nyckfulla prisrörelser på finansmarknaderna. 

Spekulationer om orsakerna bakom ränteuppgången skapade osäkerhet som bidrog till ett tilltagande 

säljtryck på obligationsmarknaden. Från mitten av april till början av maj steg räntan för en svensk 

femårig statsobligation med ca 0,4 procentenheter, från ca -0,1 till ca 0,3 procent. Ekonomiska 

bedömare räknar dock inte med att stigande inflation inom överskådlig kommer att bidra till att den 

långa statsobligationsräntan i Sverige återgår till de nivåer på runt 4 procent som gällde åren före 

finanskrisen 2008. ECB och Riksbanken är tydliga med att deras avsikt är att bidra till att 

inflationsmålet på 2 procent skall infrias och att ränteläget därför bör hållas extremt lågt under minst 

ett drygt år framöver.  

Ränteuppgångarna i Europa under början av maj bidrog till viss oro och nyckfulla prisrörelser på de 

finansiella marknaderna. En betydande del av årets börsuppgångar raderades ut. Efter att ränteläget 

stabiliserats har de ledande aktiemarknaderna i Europa och USA återhämtat nedgångarna och noterar 

sammantaget en svagt positiv utveckling under maj. 

Konjunkturläget i USA var svagare än förväntat under årets första kvartal. Dollarns styrka på 

valutamarknaderna har haft en negativ inverkan på landets export, men även besvärliga 

väderförhållanden och en omfattande hamnstrejk anses ha bidragit till att BNP-tillväxten varit lägre än 
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förväntat. Den senaste tidens framåtblickande ekonomiska statistik talar dock för att den amerikanska 

ekonomin är på väg att återhämta sig efter en svag inledning på året. En sammanvägning av ett antal 

konjunkturprognoser (Consensus Economics) ger vid hand att världsekonomin bedöms växa i ungefär 

samma takt som under 2014 (ca 2,6 procent), vilket är att betrakta som ett konjunkturmässigt mellanår.   
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Riksbankens uppgift/mål är att med penningpolitiska medel över tid skapa en stabil inflationstakt på 

runt 2 procent. Måluppfyllelsen anses vara viktig för att skapa förutsägbara förutsättningar för 

ekonomiska beslut, så som vid lönebildning och investeringar, och därmed ekonomisk tillväxt. 

Sveriges tidigare finansminister Anders Borg menar att centralbankerna i Europa och Sverige kommer 

att få svårt att infria inflationsmålen och att ränteläget kommer att vara lågt under lång tid framöver. 

Han bedömer att globaliseringen och ny teknologi skapar deflationstendenser som bidrar till att hålla 

nere företagens kostnadsökningar. Det innebär en jobbig omställning på arbetsmarknaden med lägre 

lönekrav. När varor blir mer tillgängliga och kostnaderna sänks skapas dock stora vinster bland 

företagen. Svensk ekonomi är mycket exportberoende och Borg menar därför att Riksbanken måste 

fokusera på att inte kronan stärks mot viktiga handelsvalutor.   
  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under maj med ca 0,5 procent och sedan årsskiftet summeras 

uppgången till ca 14 procent. Från börsbolagens kvartalsbokslut kan noteras att bankerna redovisade 

bättre resultat än förväntat. Bland de tillverkande företagen var resultatutfallet mer splittrat, men 

generellt sett har efterfrågan varit svagare än förväntat. Vinsttillväxten har trots detta varit relativt god 

som en följd av positiva valutaeffekter. Efterfrågeläget förefaller på kort sikt vara stabilt och den 

ekonomiska statistiken talar för en gradvis förbättring av det internationella konjunkturläget under det 

andra halvåret.    
 

Framtiden 

Grekland, med en statskuld som överstiger 170 procent av landets BNP, befinner sig återigen i en akut 

likviditetskris. De närmaste veckorna skall landet göra flera stora betalningar och utan hjälp från 

omvärlden tvingas landet göra konkurs och sannolikt även lämna eurosamarbetet. Ekonomer menar att 

EU med centralbanken ECB kan hantera ett grekiskt utträde ur euron. De psykologiska effekterna från 

allmänheten och finansmarknadernas aktörer är svårare att förutse. Om ingen förhandlingslösning nås 

mellan Grekland och dess långivare är det rimligt att på kort sikt räkna med ökad nervositet och 

nyckfulla prisrörelser på de finansiella marknaderna. Greklands ekonomi är dock liten och den 

europeiska konjunkturen utvecklas relativt väl med stöd av ökad sysselsättning, låga räntor och ljusare 

utsikter för exportindustrin. De globala tillväxtutsikterna talar för att 2015 blir ett relativt gynnsamt år 

för börsbolagen. Perioden efter millennieskiftet har kantats av ekonomiska kriser och dramatik på 

finansmarknaderna. Den globala ekonomin blir alltmer komplex och svår att prognostisera. Av detta 

följer att det oftare inträffar oförutsedda händelser som tillfälligt bidrar till ökad ekonomisk osäkerhet 

och finansiell oro. En långsiktigt orienterad placering i en portfölj bestående av välskötta lönsamma 

företag har trots kriser och osäkra framtidsutsikter givit en mycket hög real totalavkastning. Det gäller 

oavsett om mätperioden sträcker sig fem, tio eller femton år bakåt i tid. Mycket talar för att 

räntenivåerna under de kommande åren kommer att vara betydligt lägre än historiska nivåer före 2008. 

Detta talar till aktiemarknadens fördel.     
 

Vi gör ett uppehåll med Kapitalförvaltningsbrevet under juli och augusti 
 

Med en önskan om en riktigt skön sommar  

Kapitalförvaltningen    


