
 
 

 

 
Humle förekommer vild eller förvildad i lövlundar. Humle är en flerårig, klättrande ört som kan bli 6-7 meter hög och kan växa 20 cm per dygn. Humlens honblommor används sedan 

medeltiden i ölbryggning. 

 
 
 

MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/10-31/10     FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 6,8 % +7,2 % 

New York-börsen (S&P 500)  - + 8,2 % + 1,0 % 

Nasdaq (composite index) - + 9,4 % + 6,7 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,45 % + 0,05 %-enheter - 0,45 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1047) 0,00 % - 0,06 %-enheter - 0,39 %-enheter 

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

Kurs SEK/USD 8:53                  + 14  öre              + 81 öre  

Kurs SEK/Euro 9:39                  + 4 öre               + 1 öre 
 

 

Världen 

Under de senaste månaderna har konjunktursignalerna från olika delar av världsekonomin varit 

spretiga med en underton av en något svagare global tillväxt än förväntat. Det generella 

inflationstrycket är lågt inom hela den ekonomiskt utvecklade delen av världen (OECD). De stora 

centralbankerna inriktar penningpolitiken mot att hålla ränteläget lågt samt att försvaga (eller undvika 

en förstärkning av) växelkurserna för sina respektive valutor. Syftet med penningpolitiken är, förutom 

att skapa incitament för investeringar och stigande inhemsk konsumtion, att underlätta för det egna 

valutaområdets exportindustri i konkurrensen på världsmarknaden. Samtliga stora handelsvalutor i 

världsekonomin kan naturligtvis inte försvagas samtidigt och bedömare betraktar centralbankernas 

agerande som ett ”valutakrig”. Med stöd av en svag valuta kan ett land på kort sikt vinna 

exportfördelar på andra länder/regioners bekostnad. På längre sikt är detta ett problem eftersom en fri 

marknadsprissättning av olika valutor skapar sunda incitament för enskilda länders ekonomiska 

utveckling. Ett lands utveckling återspeglas i den egna valutans relativa värde på valutamarknaderna. 

En successiv förstärkning av valutakursen ökar landets köpkraft och företagen drivs till att bli mer 

effektiva och utveckla mer avancerade produkter för att försvara sina positioner på världsmarknaden. 

På så vis byggs en solid grund för ökat ekonomiskt välstånd i ett samhälle.  

Under oktober har utvecklingen på finansmarknaderna i hög grad påverkats av beslut från 

centralbankerna i Europa (ECB), Kina (PBC) och USA (Fed). I Kina har PBC sänkt räntan efter att 

under sommaren devalverat landets valuta med ca 4 procentenheter mot den amerikanska dollarn.   

Efter ECB´s senaste penningpolitiska möte gav banken signaler om ytterligare insatser i syfte att 

motverka en förstärkning av eurons växelkurs. I USA har Fed, trots tidigare kommunicerad avsikt, 

beslutat avvakta med att höja styrräntan som under den senaste sexårsperioden legat runt 0 procent. 
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Centralbankernas utspel har i kombination med förhållandevis stabila delårsbokslut från företagen 

bidragit till en positiv utveckling på de ledande aktiemarknaderna under oktober.  
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Vi bevittnar för närvarande en ofattbar mänsklig katastrof där miljontals människor tvingas på flykt 

från sina hemländer. Det vilar ett ofrånkomligt ansvar bland välbärgade demokratiska länder att visa 

solidaritet och generositet mot dessa människor. Vi har anledning att känna stolthet över den empati 

och det engagemang svenskar i allmänhet ger uttryck för. Strömmen av människor från främst Syrien 

och Afghanistan som söker sig till Sverige tycks aldrig sina. Detta kan upplevas som skrämmande och 

många svenskar uttrycker oro inför framtiden. Sådana känslor bidrar ofta till att begränsa vår förmåga 

att analysera händelser och fakta ur ett vidare sammanhang eller ett längre perspektiv. Detta kan vara 

en förklaring till att samhällets kostnader till följd av asylmottagningen ofta beskrivs i skeva 

sammanhang. Riksbanken konstaterar att den demografiska utvecklingen över tid är en central faktor 

för den ekonomiska tillväxten och de offentliga finanserna. I Sverige har invandringen historiskt 

motverkat de negativa effekter som en i övrigt åldrande befolkningsstruktur har inneburit för den 

ekonomiska utvecklingen. Migrationsverket har prognostiserat kostnaden för flyktingsmottagandet till 

77 MDR SEK för de kommande två åren. I relation till BNP motsvarar migrationskostnaden ca 1 

procent per år. Sveriges statsskuld är förhållandevis låg och uppgår till ca 40 procent av BNP. Svensk 

ekonomi utvecklas f n över förväntan väl med en tillväxttakt på ca 3 procent. Asylinvandringen 

medför att efterfrågan på bl a bostäder, mat, kläder och omsorg ökar vilket på kort sikt bidrar till att 

den ekonomiska tillväxten förstärks. Riksgäldskontorets samlade bedömning är att statens 

upplåningsbehov kommer att minska under de kommande åren.  
  

Stockholmsbörsen 

De stora börsbolagen redovisar sammantaget marginellt lägre försäljning och resultat än förväntat 

enligt boksluten för årets tredje kvartal. Mot bakgrund av den globala konjunkturpessimism som växte 

fram under sommarmånaderna bidrog företagens förhållandevis stabila resultat till att oktober blev en 

stark börsmånad och Stockholmsbörsens generalindex steg med ca 7 procent. Storbankernas intjäning, 

vars räntenetto påverkas negativt av Riksbankens minusränta, levde inte upp till analytikernas 

förväntningar och kvartalsrapporterna fick ett svalt mottagande på börsen. Industriföretagens aktier har 

generellt sett utvecklats väl under månaden med stöd av positiva resultatbesked från bl a ABB, Atlas 

Copco, Autoliv och Volvo.     
 

Framtiden 

Sammantaget har den senaste tidens konjunkturdata i kombination med företagens kvartalsresultat 

bidragit till att minska osäkerheten om utvecklingen i världsekonomin. Under den senaste dryga 

femårsperioden (från 2010) har den femåriga statsobligationsräntan i Sverige fallit från redan låga 

nivåer till att idag ligga runt noll. Vid inte mindre än sju tillfällen under denna period har olika 

händelser bidragit till ökad ekonomisk osäkerhet och plötsliga börsfall på mer än tio procent, samtidigt 

som media förstärkt den finansiella oron med svartsynta artiklar. Sammantaget har dock kurserna på 

Stockholmsbörsen stigit med ca 70 procent sedan 2010. Värderingen av börsbolagens förväntade 

vinster (p/e-talet) har under denna period i genomsnitt legat inom ett relativt snävt intervall och runt en 

nivå som är rimlig ur ett historiskt perspektiv. Ovanstående återblick och resumé belyser värdet av att 

agera långsiktigt och eftertänksamt som investerare på börsen. Den ger också enligt vår uppfattning 

anledning att se framtiden an med tillförsikt.                
 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


