
 
 

 

 
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 
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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/11-30/11     FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 3,6 % +11,1 % 

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

Nasdaq (composite index) - + 0,7 % + 7,9 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,4 % + 0,05 %-enheter - 0,4 %-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1047) 0,09 % + 0,11 %-enheter - 0,36 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,98 % + 0,12 %-enheter + 0,24 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:72                  + 19  öre              + 100 öre  

Kurs SEK/Euro 9:22                  - 11 öre              - 10 öre 
 

 

Världen 

Flyktingkrisen i Europa och de fruktansvärda terrordåden i Paris den 13 november kommer att sätta 

avtryck på såväl det framtida EU-samarbetet som det säkerhetspolitiska läget i världen. Den extrema 

islamistiska organisationen IS mål är att med barbariska metoder etablera en ny stat över hela 

mellanöstern. Omvärldens militära insatser för att motverka IS ambitioner kommer att trappas upp. 

Ända sedan terrordåden i New York 2001 har västvärldens underrättelsetjänster ömsesidigt utvecklat 

och förfinat skyddet mot terrorism. Det är värt att påminna om att de öppna västerländska 

demokratierna under senare år har kunnat avvärja många hot och gripit terrorister innan dåden blivit 

realiserade. Bedömare menar att de ekonomiska effekterna av ökad geopolitisk osäkerhet på kort och 

meddelång sikt troligen blir små. De globala aktiemarknaderna har generellt sett utvecklats väl under 

den senaste månaden och aktieindexet MSCI World har stigit med ca 2 procent. Inom euroområdet har 

de ekonomiska indikatorerna varit relativt stabila under året. Centralbanken ECB´s penningpolitiska 

lättnader och låga energipriser skapar utrymme för ökad konsumtion. Hyggliga omvärldsförhållanden 

för exportindustrin bidrar också till att konjunkturläget bland euroländerna förbättras. Utsikterna 

varierar dock inom regionen och nyligen publicerad ekonomisk statistik antyder att ekonomierna i 

Tyskland, Italien följt av Spanien utvecklas bäst. De europeiska börserna steg under november med ca 

3 procent enligt S&P Europe Index. 

Endast en knapp månad återstår av 2015 som konjunkturmässigt kommer att betraktas som ett 

mellanår för världsekonomin. Den ekonomiska tillväxten har inte nått upp till de prognoser som gällde 

inför året och världens samlade BNP bedöms öka med ca 3 procent under 2015, vilket är ca 0,5 

procent lägre än föregående år. Förklaringen till den negativa prognosavvikelsen står att finna bland 

tillväxtländerna, främst som en följd av lägre tillväxttakt i den kinesiska ekonomin. Inom den 
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ekonomiskt utvecklade delen av världen har dock takten i den ekonomiska återhämtningen överträffat 

förväntningarna.  
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Konjunkturläget i Sverige har gradvis förbättrats under året och läget bedöms stärkas ytterligare under 

2016. Sveriges BNP bedöms öka med drygt 3 procent i år och med ca 3,5 procent under 2016. 

Riksbanken signalerar att styrräntan förblir negativ fram till andra halvåret 2017. Därefter förutser 

banken försiktiga höjningar under en utdragen period till en mer ”normal” räntenivå. Rådande 

gynnsamma konjunkturläge och extrema lågräntemiljö har bidragit till att underblåsa en kraftig 

prisuppgång på bostadsmarknaden och en oroväckande hög skuldsättning bland hushållen. Som en 

följd av flyktingmottagandet ökar Sveriges folkmängd i en historiskt hög takt. För att undvika framtida 

ekonomiska problem manar ekonomer till politiska reformer för ökad rörlighet, lättare inträde på 

arbetsmarknaden och kraftigt ökat byggande.  
  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsens ”All Share Index” steg under november med 3,6 procent. Under året har 

börskurserna stigit med ca 11 procent och 2015 ser därmed ut att bli det fjärde året i följd med 

stigande kurser. Ur ett investeringsperspektiv har aktiemarknaden under denna period givit en mycket 

god avkastning. Kurserna på Stockholmsbörsen har sedan ingången av 2012 stigit med ca 70 procent. 

Händelser av olika slag har vid ett stort antal tillfällen under senare år bidragit till ekonomisk 

osäkerhet och finansiell oro, med plötsliga börsfall som följd. Innevarande år har inte varit något 

undantag. De periodvis nyckfulla prisrörelserna på finansmarknaderna har bidragit till att många 

känner olust inför att placera, även långsiktiga sparkapital, på aktiemarknaden. Den goda 

börsavkastningen har därför gått många placerare förbi. Mot bakgrund av det låga ränteläget och 

rådande konjunkturutsikter förefaller enligt vår mening dagens värdering av företagen på 

Stockholmsbörsen vara rimlig.     
 

Framtiden 

Under de senaste åren har det skett en förskjutning av drivkrafterna bakom den ekonomiska tillväxten 

i världen. Den kraftfulla utbyggnaden av infrastruktur som sedan inledningen av 2000-talet 

genomförts bland tillväxtländerna har planat ut efter finanskrisen. Efterfrågan på råvaror av olika slag 

som denna framväxt av moderna samhällen gav upphov till har mattats av. Detta har medfört att 

många företag, inom oljeindustrin, gruvnäringen, varvsindustrin, stål- och cementproducenter, idag 

har överkapacitet. Priset på flera råvaror har fallit kraftigt, inte minst oljepriset. För hushållen har lägre 

kostnader för drivmedel och uppvärmning av bostäder i kombination med det låga ränteläge som råder 

skapat utrymme för stigande privat konsumtion. Detta har bidragit till att stimulera den ekonomiska 

tillväxten, inte minst i Europa, Japan och USA. Även tillväxtländernas ekonomier påverkas av denna 

utveckling eftersom hundratals miljoner människor under det senaste decenniet kommit att införlivats i 

en konsumerande medelklass.  

Enligt den Internationella Valutafonden IMF´s senaste prognos växer världsekonomin i år med 3,1 

procent och med 3,6 procent under 2016. Den huvudsakliga drivkraften bakom den högre 

tillväxttakten väntas komma från de västerländska ekonomierna. I en osäker värld med geopolitiska 

konflikter, terrorhot och flyktingströmmar är det av stor vikt att de öppna, fria och demokratiska 

ländernas ekonomier utvecklas väl. Ur ett börsperspektiv finns det anledning att se det kommande året 

an med viss tillförsikt.                  
 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


