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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/9-30/9 FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 4,5 % +0,4 % 

New York-börsen (S&P 500)  - - 2,7 % - 6,7 % 

Nasdaq (composite index) - - 3,3 % - 2,5 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,50 % - 0,06 %-enheter - 0,50 %-enheter 

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

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,87 % - 0,03 %-enheter + 0,13 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:39 - 8  öre +67 öre  

Kurs SEK/Euro 9:35 - 14 öre - 3 öre 
 

 

Världen 

Sommarens negativa trend på aktiemarknaderna, som i hög grad fått näring från svagare kinesisk 

konjunkturstatistik än förväntat, har fortsatt under september. I USA valde centralbanken, Fed, att 

avvakta med att ta ett första steg bort från de senaste sju årens nollräntepolitik. Under det senaste året 

har Fed flaggat för en första räntehöjning med 0,25 procentenheter innevarande höst, eventuellt den 17 

september. Det planerade trendbrottet för den amerikanska styrräntan har varit lika efterlängtad som 

oönskad bland finansmarknadernas aktörer. En höjning av räntan ger å ena sidan uttryck för att den 

ekonomiska tillväxten i USA anses vara robust nog att bära ett högre ränteläge, vilket i sig är positivt. 

Å andra sidan har nollräntepolitiken ökat riskbenägenheten bland placerare och stora kapitalflöden har 

bidragit till att driva upp prissättningen på företagsobligationer, fastigheter och aktier. 

Omvärldsfaktorer såsom; osäkerhet över konjunkturläget i den kinesiska- och andra tillväxtländers 

ekonomier bidrog till att den amerikanska centralbanken skjuter på beslutet om att höja räntan. 

Beskedet skapade osäkerhet på finansmarknaderna och nedgångar på världens aktiebörser.  

Det råder en allmän skepsis bland konjunkturbedömare kring den kinesiska ekonomin och 

tillförlitligheten i den officiellt redovisade statistiken. Den ekonomiska tillväxttakten i Kina har också 

under senare år har växlat ned till en lägre nivå. Detta sedan regimen medvetet lagt om den 

ekonomiska politiken i syfte att skapa en konsumtionsdriven snarare än som tidigare 

investeringsdriven tillväxt.  

Bland euroländerna ger den löpande konjunkturstatistiken anledning till försiktig optimism och 

centralbanken ECB står beredd att vid behov stötta konjunkturen med ytterligare stimulanser. 

Noterbart är att situationen i Grekland, som var i världens fokus under försommaren, knappt får någon 

medial uppmärksamhet för närvarande. Misstron mot den europeiska valutaunionen EMUs fortsatta 
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existens och den finansiella turbulens detta gav upphov till har bedarrat. Detta trots att Grekland under 

senare tid genomfört nyval, ekonomiska åtstramningar och förhandlingar om stödpaket.   

Den Internationella Valutafonden IMF menar att världsekonomin befinner sig en ”process av 

återhämtning” där tillväxttakten avtar. IMFs tidigare prognos om en global BNP-tillväxt på 3,3 

procent i år och 3,8 procent under 2016 anses inte längre vara realistisk, men tillväxten bedöms ändå 

ligga över 3 procent under dessa år.    
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

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

men den ekonomiska politiken saknar en sammanhållen, långsiktigt trovärdig strategi. 

Konjunkturinstitutet KIs månadsbarometer över stämningsläget i svensk ekonomi steg under 

september för tredje månaden i följd. Den aktuella nivån indikerar att tillväxttakten i svensk ekonomi 

för närvarande är klart högre än det historiska genomsnittet. Under flera år har tjänstesektorn varit den 

drivande kraften bakom Sveriges BNP-tillväxt. Men enligt KIs konjunkturprognos kommer även 

tillverknings- och byggindustrin att bidra till att förstärka tillväxten både i år och nästa år. Exporten 

bedöms öka, framförallt genom en växande efterfrågan från euroområdet.  
  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen har fallit med ca 5 procent under september och sedan årsskiftet 

noteras generalindex ungefär till oförändrad nivå. En allmän osäkerhet över den internationella 

industrikonjunkturens försvagning har bidragit till att exportbolagen utvecklats svagt på 

Stockholmsbörsen under månaden. I Sverige är den inhemska konjunkturen förhållandevis stark och 

ränteläget är lågt. Det är en gynnsam miljö för fastighets- och byggbolag vars aktiekurser utvecklades 

relativt väl under september med kursuppgångar i flera fall.     
 

Framtiden 

De senaste månadernas turbulenta utveckling på världens finansmarknader kan i stora drag förklaras 

av osäkerhet över den löpande konjunkturstatistiken från världens två största ekonomier USA och 

Kina, samt ovisshet över räntebeslut från den amerikanska centralbanken och dollarns utveckling. 

Dessa faktorer har en mer eller mindre direkt inverkan på enskilda länders och företags ekonomiska 

förutsättningar. Konjunkturbedömare och finansanalytiker inväntar information som skall bidra till att 

dämpa den osäkerhet som för närvarande råder. En fingervisning kommer att ges den kommande 

månaden när världens börsföretag börjar redovisa resultaten från årets tredje kvartal med bedömningar 

om det rådande affärsklimatet i olika delar av världsekonomin. I Sverige finns ett stort antal 

multinationella industriföretag och utvecklingen på Stockholmsbörsen påverkas i hög grad av 

konjunkturerna i omvärlden. Den europeiska ekonomin har varit ett utropstecken i 

konjunkturstatistiken under året. Det är framförallt den inhemska tillväxten i Europa som överraskat 

positivt. Ett stabilt lågt ränteläge och lågt oljepris har bidragit till den gryende konjunkturoptimismen 

bland euroländerna, som är en stor exportmarknad för svenska företag. De kommande månadernas 

börsutveckling är svårbedömd. Risken för kraftiga börsfall och en utdragen period med låga 

börskurser begränsas av det låga ränteläget samt av rådande börsvärdering som ur ett historiskt 

perspektiv är rimlig. På längre sikt finns det goda möjligheter på världsmarknaden för svenska 

industriföretag, som ur en internationell jämförelse anses vara mycket välskötta.                
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