
 
 

 

 
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 1/1-31/1     FÖRÄNDRING 2016 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - - 7,1 % -7,1 % 

New York-börsen (S&P 500)  - - 5,1 % - 5,1 % 

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

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,45 % - 0,03 %-enheter - 0,03 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054) 0,24 % - 0,37 %-enheter - 0,37 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,72 % - 0,28 %-enheter - 0,28 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:58                 + 13  öre              + 13 öre  

Kurs SEK/Euro 9:29                  + 11 öre              + 11 öre 
 

 

Världen 
 

Utvecklingen på världens aktiemarknader har varit mycket svag under inledningen av 2016. Under 

januari noterade samtliga större börser indexfall, London ca -3% (FTSE 100), i USA -5% (S&P 500), 

Frankfurt -9% (DAX-index) samt Tokyo -6% (Nikkei 225). Än sämre har utvecklingen varit på 

enskilda börser bland tillväxtländerna. Marknadsbedömare menar att det saknas en tydlig koppling 

mellan den utbredda pessimism som spridits bland finansmarknadernas aktörer och utsikterna för den 

globala konjunkturen.  

Under de senaste åren har dock komplexiteten ökat i den globala ekonomin och det geopolitiska läget i 

världen är mer problematiskt än på flera decennier. Från tid till annan bidrar svårbedömda 

frågeställningar som följer av denna utveckling till oro på finansmarknaderna. Ett ofta omdiskuterat 

ämne är de okonventionella penningpolitiska åtgärder som samtliga stora centralbanker vidtagit sedan 

finanskrisens utbrott 2008. Nationalekonomer är eniga om att centralbankernas insatser var 

nödvändiga under krisens akuta förlopp. Meningarna går dock isär vad gäller de långsiktiga riskerna 

med att centralbankerna alltjämt stimulerar ekonomierna i en omfattning som saknar motstycke under 

modern tid.  

Ur ett globalt perspektiv har den kinesiska ekonomin sedan inledningen av tjugohundratalet utvecklats 

från en relativt liten outvecklad ekonomi till att idag vara en ekonomisk stormakt. För ett par år sedan 

initierade administrationen i Kina en omläggning av den ekonomiska politiken. Investeringar i 

infrastruktur och basindustri har minskat till förmån för satsningar syftande till att åstadkomma en 

tillväxt baserad på tjänster, forskning och utveckling samt konsumtion. Denna process har bidragit till 

prisfall på många råvaror vilket kullkastar tidigare prognoser som många företag, såväl som enskilda 
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länder, har baserat sina framtidsorienterade ekonomiska beslut på. Kina har starka statsfinanser och 

bedömare menar att administrationen har goda förutsättningar att om nödvändigt stimulera ekonomin 

för att säkerställa en stabil BNP-tillväxt på ca 6,5 procent.   
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Sveriges ekonomi utvecklades mycket väl under föregående år och preliminära beräkningar tyder på 

att BNP ökade med 3,6 procent. Sysselsättningen steg, bytesbalansen visade stora överskott och 

statsskulden är låg. Konjunkturläget i Sverige har förbättrats från en redan hög nivå under den senaste 

månaden enligt Konjunkturinstitutet KI. Enligt KI´s månatliga undersökningar är stämningsläget i 

svensk ekonomi för närvarande starkare än någon annan enskild månad de senaste fem åren. Bland de 

sektorer som ingår i mätningen är företagen inom tillverkningsindustrin mest optimistiska om de 

kommande månaderna utveckling.   
  

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen föll med 7 procent under januari, vilket var ungefär i linje med 

utvecklingen på börserna i Europa och USA. Den utbredda pessimism som råder på aktiemarknaderna 

återspeglas generellt inte i de årsbokslut som hittills redovisats bland börsbolagen. Sammantaget 

motsvarar resultaten ganska väl de förväntningar aktieanalytikerna prognostiserat. De föreslagna 

aktieutdelningarna som baseras på föregående års resultat ligger också generellt sett i linje med vad 

aktiemarknaden räknat med.       
 

Framtiden 

Så sent som sommaren 2014 kostade ett fat nordsjöolja (Brent) 115 dollar. Utrymmet för prisfall 

ansågs vara mycket begränsat eftersom marginalkostnaden för att exploatera nya oljefyndigheter stigit 

under 2000-talet, samtidigt som efterfrågan på olja ökat år för år. Generellt sett förväntades denna 

trend förstärkas med tiden.  

Allt sedan dess har ett antal samverkande faktorer bidragit till att pristrenden för olja varit fallande. 

Inte minst har ny teknik bidragit till att kostnaden fallit radikalt för utvinning av s k skifferolja, vilket 

medfört att utbudet av olja på världsmarknaden har ökat mer än förväntat.  

Under januari har världsmarknadspriserna för ett fat olja pendlat runt 30 dollar. För enskilda företag 

och oljeproducerande länder (exempelvis Ryssland och Saudiarabien) är detta mycket negativt. 

Låga oljepriser stimulerar dock världskonjunkturen genom att världens konsumenter får mer pengar 

över för annan konsumtion då kostnaden för drivmedel och uppvärmning minskar. Betydande 

ekonomier såsom euroområdet, Kina och Indien har stort importbehov av olja och gynnas extra 

mycket av det låga oljepriset. Mot den bakgrunden pekar flertalet konjunkturprognoser mot att 

tillväxten i världsekonomin blir något högre under 2016 jämfört med föregående år.  

Verkligheten är komplex och prognoser är därför behäftade med stor osäkerhet. Handen på hjärtat har 

nog ingen varit i närheten av att kunna förutse de senaste tio årens omvälvande skeenden i 

världsekonomin. Företagens finmaskiga nätverk av relationer till kunder och leverantörer kan liknas 

vid känselspröt som tidigt fångar upp förändringar i det samhällsekonomiska komplexet. 

Välskötta, lönsamma företag med starka marknadspositioner besitter förmågan att löpande anpassa sig 

till nya förutsättningar. Prognosrevideringar är däremot i allmänhet senkomna och reaktiva. Trots de 

senaste årens periodvis återkommande finansiella oro och dystra framtidsprofetior har företagen 

genererat goda vinster. Långsiktigt orienterade aktieägarna har blivit belönade, inte minst genom ett 

växande flöde av aktieutdelningar.                 
 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


