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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/12-31/12     FÖRÄNDRING 2015 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 4,1 % +6,6 % 

New York-börsen (S&P 500)  - - 1,8 % - 0,7 % 

Nasdaq (composite index) - - 0,6 % + 6,0 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,42 % - 0,02 %-enheter - 0,42 %-enheter 

Ränta 4-årig statsobligation (1047) 0,30 % + 0,21 %-enheter - 0,15 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,0 % + 0,02 %-enheter + 0,26 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:45                  - 27  öre              + 73 öre  

Kurs SEK/Euro 9:18                  - 4 öre              - 6 öre 
 

 

Världen 
 

Ett nytt år ligger framför oss och det är dags att summera ett händelserikt 2015. Det gångna året tycks 

markera en brytpunkt för styrkeförhållandet mellan tillväxtmarknaderna och de rika ekonomierna. 

Sedan 2009 har tillväxtländerna svarat för huvuddelen av den globala ekonomins tillväxt och det 

mesta tyder på att denna period nu är över. Bland de större tillväxtländerna är den ekonomiska 

situationen i Brasilien och Ryssland idag mycket problematisk. Kinas ekonomi är i bättre skick men 

den förväntade årliga BNP tillväxten på mellan 6,5 – 7 procent är betydligt lägre än tidigare. Priserna 

på flera råvaror har fallit under senare år, mycket som en följd av en dämpad tillväxt i efterfrågan från 

tillväxtländerna. Under 2015 har exempelvis priset för nordsjöolja (Brent) fallit med närmare 40 

procent till ca 37 USD/fat. Detta är anmärkningsvärt eftersom i stort sett alla bedömare för ett par år 

sedan räknade med oljepriset skulle stiga. Så sent som under 2014 kostade ett fat Brentolja 115 

USD/fat. För hushållen innebär fallande priser för olja och naturgas lägre kostnader för drivmedel och 

uppvärmning, vilket ökar utrymmet för annan konsumtion. Detta innebär en kraftfull ekonomisk 

stimulans för rika konsumtionsdrivna västekonomier med stort importbehov av olja och naturgas. 
 

Trots många ekonomiska oroshärdar och säkerhetspolitiska konflikter i världen har den globala 

tillväxten legat på en ”hygglig” nivå de senaste åren, runt 3 – 3,5 procent. Detta mycket som en följd 

av de stora centralbankernas expansiva penningpolitik. För första gången på nio år höjde dock den 

amerikanska centralbanken (Fed) i december styrräntan med 0,25 procentenheter till 0,25 procent. 

Under 2016 avser Fed att genomföra ytterligare räntehöjningar vilket skall ses som ett uttryck för att 

den amerikanska ekonomin i grunden bedöms vara i gott skick. Under 2015 har dollarn generellt sett 

stärkts på valutamarknaderna vilket också återspeglar styrkan i USAs ekonomi.  
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Det globala aktieindexet MSCI World Index steg med 5,5 procent under 2015. Indexuppgångar 

noterades på börserna i Frankfurt (ca +6%), Tokyo (ca +6%) och den amerikanska teknikorienterade 

Nasdaqbörsen (ca +6%). I USA ligger det breda storbolagsindexet S & P500 på ungefär samma nivå 

som för ett år sedan. Nedgångar noterades på börserna i Hongkong (ca -7%) samt i London (ca -5%).  
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Under 2013 och 2014 växte Sveriges BNP med 1,2 respektive 2,4 procent. Det senaste året har 

tillväxten accelererat till en nivå runt 3,5 procent. Den höga tillväxttakten bedöms hålla i sig under 

2016, delvis som en följd av att det stora flyktingmottagandet bidrar till ökad offentlig konsumtion. 

Trots den höga tillväxten och det extremt låga ränteläget (reporäntan f n -0,35%) ligger 

inflationstakten en bra bit under Riksbankens mål om 2 procent. Sverige har en relativt låg statsskuld, 

ca 43 procent av BNP, stora överskott i bytesbalansen, sysselsättningen ökar och arbetslösheten är på 

väg ner. Ekonomer manar till snara politiska reformer, inte minst på arbetsmarknaden, för att en stabil 

ekonomisk tillväxt skall kunna bibehållas. Lägre ingångslöner på arbetsmarknaden och omfattande 

utbildningsinsatser anses vara av stor vikt. Redan idag har många företag svårt att hitta arbetskraft med 

rätt utbildning och kompetens. Samtidigt råder det stor brist på jobb för okvalificerad arbetskraft.   
  

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsens ”All Share Index” steg under året med 6,6 procent vilket innebar att 2015 blev det 

fjärde året i följd med stigande kurser. Ur ett svenskt börsperspektiv var 2015 ett ovanligt år. 

Storbolagens aktier utvecklades kursmässigt förhållandevis svagt och steg med 3,5 procent under året. 

Dessa företag svarar för ca 90 procent av Stockholmsbörsens samlade börsvärde. Stockholmsbörsens 

delindex för medelstora bolag steg i stark kontrast till storbolagen med ca 32 procent under året.      
 

Framtiden 

Flera av de geopolitiska orosmoln som vuxit fram under senare år såsom, det instabila läget i 

mellanöstern, kriget i Syrien, islamiska staten IS barbariska terrordåd, och strömmen av människor 

som flyr sina hemländer, är svåra att kvantifiera och väga in i ekonomiska prognoser.  

De mest tongivande prognosinstituten räknar dock med att världens BNP ökar med ca 3,5 procent 

under 2016. Inom euroområdet har den ekonomiska återhämtningen blivit tydligare och utsikterna 

inför 2016 ser betydligt ljusare ut än för något år sedan. I USA är det presidentval i höst och ekonomin 

har ”läkt de djupaste såren” efter finanskrisen. Centralbanken Fed har (till skillnad mot övriga stora 

centralbanker) börjat fasa ut de penningpolitiska stimulanser som framgångsrikt bidragit till den 

amerikanska ekonomins ”tillfrisknande”. Kina ger ett stort bidrag, om än lägre än tidigare, till 

världsekonomins tillväxt. Under mars presenterar den kinesiska regeringen sin nya femårsplan och 

mycket talar för att målet för den årliga ekonomiska tillväxten sänks från nuvarande 7 till 6,5 procent. 

Administrationen i Kina proklamerar inför 2016 en större öppenhet mot omvärlden och vill verka för 

internationella samarbeten som skall bidra till en hållbar global ekonomisk tillväxt.  

Den tekniska utvecklingen har varit hisnande under 2000 talet, inte minst digitaliseringen som 

genomsyrar hela samhället. Tekniska framsteg skapar inte bara nya marknader och företag utan också 

nya förutsättningar för att effektivisera befintliga verksamheter. Av denna utveckling följer såväl goda 

affärsmöjligheter som miljövänligare resursanvändning. Aktieägare i företag som tar tillvara på dessa 

möjligheter kan se framtiden an med tillförsikt.                  
 

Med en önskan om ett riktigt Gott Nytt År!  

Kapitalförvaltningen    


