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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/6-31/8 FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 7,8 % +5,1 % 

New York-börsen (S&P 500)  - - 6,5 % - 4,2 % 

Nasdaq (composite index) - - 5,8 % + 0,9 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,44 % - 0,17 %-enheter - 0,44 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1047) 0,06 % - 0,13 %-enheter - 0,33 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,90 % + 0,14 %-enheter + 0,16 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:47 - 5  öre + 75 öre  

Kurs SEK/Euro 9:49 + 13 öre + 11 öre 
 

 

Världen 

Företagen på de ledande aktiemarknaderna i Europa och USA har redovisat halvårsresultat som 

generellt sett varit väl i linje med analytikernas förväntningar. Trots detta har utvecklingen på världens 

finansmarknader varit turbulent under sommarmånaderna. Obligationsräntor och råvarupriser har fallit 

och på aktiemarknaderna har kursutvecklingen varit negativ. En förklaring till den skakiga 

utvecklingen är en tilltagande misstro mot Kinas förmåga att hantera den ekonomiska utvecklingen i 

landet. Under flera decennier har den kommunistiska regimen i Kina med inslag av planekonomiska 

styrmedel och tillrättalagd informationsgivning kontrollerat framväxten av marknadsekonomi i landet. 

Den ekonomiska tillväxttakten har varit mycket hög och Kina har näst efter USA kommit att bli 

världens enskilt viktigaste ekonomi. De ekonomiska tillväxtmålen har enligt den officiella statistiken 

år för år infriats med en precision som enligt utomstående bedömare inte är trovärdig. Planekonomi 

och diktatur är på sikt inte förenligt med en väl fungerande marknadsekonomi, vilken i grunden 

förutsätter demokrati, yttrandefrihet, transparens och individens rätt att fatta egna beslut. Under 

sommaren har svagare löpande kinesisk konjunkturstatistik än förväntat, och oväntade devalveringar 

av den kinesiska valutan lagt grund för spekulationer om tillståndet i den kinesiska ekonomin. 

Bristerna i de ekonomiska data som produceras av statligt kontrollerade organ i Kina skapar osäkerhet. 

På Shanghai-börsen, där kurserna sedan sommaren 2014 stigit med mer än 150 procent fram till juni i 

år, har det samlade börsvärdet nära nog halverats sedan toppen.  

Ekonomiska bedömare menar att den officiellt redovisade tillväxttakten i Kinas BNP på 7 procent kan 

vara överskattad. Men det saknas inte positiva inslag i den kinesiska ekonomin. Hushållens disponibla 

inkomster ökar, stigande privat konsumtion och en växande tjänstesektor bidrar till att den inhemska 

ekonomin utvecklas väl. Världens tillväxtekonomier är dock som grupp i ett betydligt sämre skick än 
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för ett par år sedan. Innevarande år bedöms tillväxtländerna för första gången på många år inte vara 

bidragande till värdsekonomins tillväxt. I sin helhet talar dock det mesta för att den globala ekonomin 

är i en expansionsfas. Den senaste tidens dramatik på börserna i USA och Europa förefaller därför 

vara en överdriven reaktion på enskilda händelser i Kina. Lönsamheten inom näringslivet är god och i 

förhållande till det mycket låga ränteläget framstår aktiemarknaderna vara ett attraktivt långsiktigt 

investeringsalternativ. Under de senaste dagarna har börsläget stabiliserats.   
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Svensk ekonomi utvecklas över förväntan väl att döma av de senaste månadernas konjunktursignaler. 

Exporten tycks få viss draghjälp från euroområdet men framförallt är det den inhemska efterfrågan 

som svarar för den gynnsamma utvecklingen. Konjunkturinstitutet KI´s månadsbarometer över 

stämningsläget i den svenska ekonomin steg också i augusti för andra månaden i rad. Samtliga i 

undersökningen ingående sektorer inom näringslivet anger att utsikterna har förbättrats och att 

konjunkturläget för närvarande är starkare än det historiska genomsnittet. Flera framstående 

prognosmakare räknar med att Sveriges BNP växer med ca 3 procent i år.  
  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen har sedan föregående Kapitalförvaltningsbrev den 1 juni fallit med ca 

8 procent. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsens generalindex stigit med ca 5 procent. Boksluten 

över årets andra kvartal ger vid hand att börsbolagen för åttonde kvartalet i följd redovisar stigande 

vinster jämfört med motsvarande kvartal året innan. Bland exportbolagen har vinsttillväxten gynnats 

av positiva valutaeffekter och bankernas resultat har påverkats positivt av en stark kreditefterfrågan till 

följd av det låga ränteläget. Industriföretagen förutser ett stabilt efterfrågeläge de kommande 

månaderna och den ekonomiska statistiken talar för en gradvis förbättring av konjunkturläget under 

det andra halvåret.    
 

Framtiden 

Under århundraden har geografiska avstånd, tidsskillnader och språkbarriärer varit en hämmande 

faktor för världsekonomins framväxt. Under den senaste tjugoårsperioden har den tekniska 

utvecklingen, med informationsteknik och digitaliseringen av samhället, nära nog utplånat dessa 

hinder. Utvecklingen mot avreglerade sammanvävda globala marknader för varor-, tjänster- och 

kapital har gått hisnande snabbt. Den globala ekonomin är komplex och svår att prognostisera. Ingen 

bedömare räknade för några år sedan med det prisfall på råolja (från ca 140 till ca 40 USD/fat) och 

andra råvaror som idag är ett faktum. Många råvaruexporterande tillväxtländer, så som Brasilien och 

Ryssland, drabbas hårt av detta. Till skillnad från perioden innan och åren efter finanaskrisen 2008, 

utgör idag de traditionella industriländerna motorn i världsekonomin, som dock växlat ner till en lägre 

tillväxttakt. Som en naturlig följd av den pågående globaliseringstrenden och de geopolitiska 

spänningar som råder på flera håll i världen inträffar allt oftare oväntade händelser. En likalydande 

information om det inträffade distribueras momentant till de globala finansmarknadernas aktörer som 

”triggas” att genomföra likartade ompositioneringar i portföljerna. Inte sällan resulterar detta i 

nyckfulla och överdrivna prisrörelser på de finansiella marknaderna. Det mesta talar för att ränteläget 

kommer att vara mycket lågt under flera år. Under de senaste två åren har kurserna på 

Stockholmsbörsen stigit med över 50 procent. Företagens vinstutveckling har dock varit god och 

värderingen av börsbolagens vinster (p/e-talet) har fallit under denna period. ”Hyfsat” ljusa 

konjunkturutsikter, och en relativt andra placeringsalternativ attraktiv börsvärdering, talar till 

aktiemarknadens fördel. Kursutvecklingen under hösten kan dock komma att bli nyckfull.                
 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


