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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/2-29/2     FÖRÄNDRING 2016 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - + 2,0 % -5,3 % 

New York-börsen (S&P 500)  - - 0,4 % - 5,5 % 

Nasdaq (composite index) - - 1,2 % - 9,0 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,52 % - 0,07 %-enheter - 0,10 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054) 0,11 % - 0,13 %-enheter - 0,50 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    2,62 % - 0,10 %-enheter - 0,38 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:55                  -  3  öre              + 10 öre  

Kurs SEK/Euro 9:32                 + 3 öre              + 14 öre 
 

 

Världen 

De första två veckorna i februari präglades av oro och rädsla på de finansiella marknaderna. Därefter 

steg kurserna ganska kraftigt innan oron kom tillbaka. Vid ett flertal tillfällen har börsen rört sig mer 

än tre procent från en dag till en annan. Tvära kast på aktiemarknaderna världen över är fortsatt en 

indikation på att stor osäkerhet råder kring vart världsekonomin är på väg. Å ena sidan ser vi ett 

fortsatt stöd från världens centralbanker i form av expansiv penningpolitik, samt relativt stark 

privatkonsumtion och en tjänstesektor som växer. Å andra sidan råder det stor osäkerhet kring 

efterfrågan inom industrin då det råder överkapacitet inom många branscher, vilket har lett till 

minskade investeringar. En generell trend som har rått under senare år i de utvecklade ekonomierna är 

att industrisektorn krymper och att tjänstesektorn ökar som andel av BNP. 

 

Sedan finanskrisen har centralbanker världen över bedrivit en väldigt generös penningpolitik. Stora 

mängder billiga pengar har pumpats ut i systemet för att få de ekonomiska hjulen att snurra. Många 

frågar sig nu vilka negativa konsekvenser detta ekonomiska ”experiment” har fått. En potentiell 

riskfaktor som pekas ut är de stora skuldberg som byggts upp på många håll i världsekonomin. Många 

företag har utnyttjat billiga krediter till att göra mindre genomtänkta investeringar eller förvärv. Om 

inte efterfrågan tar ordentlig fart riskerar skuldsättningen att bli ett problem. Råvaruberoende 

tillväxtländer och företag inom olje- och gruvindustrin lyfts fram som potentiella oroshärdar, liksom 

banker med stor kreditexponering mot dessa. 

 

Ett datum som kommer att vara viktigt att hålla ögonen på i år är den 23 juni. Då ska britterna 

bestämma sig för om de vill vara kvar i EU eller inte. Det är mycket jämnt och ovisst. Ett viktigt steg 

för JA-sidan togs den 19 februari när David Cameron lyckades nå en uppgörelse om Storbritanniens 

framtida relation till EU. Uppgörelsen innebär att Storbritannien får specialstatus inom EU, vilket 

bland annat ger dem möjlighet att begränsa nyanlända EU-medborgares tillgång till det brittiska 
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väldfärdssystemet. Även om JA-sidan står stark med stort stöd från näringslivet, så har många 

framstående britter visat sitt stöd för att lämna unionen, däribland Londons borgmästare Boris 

Johnson. Ur ett ekonomiskt perspektiv riskerar en ”Brexit” att få stora konsekvenser, inte minst för 

Sverige som har Storbritannien som en av de största exportmarknaderna. Även om Storbritannien inte 

kommer att införa höga tullar på varor och tjänster från Europa direkt, så kommer det att skapa en stor 

oro både bland investerare och i näringslivet. 
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Riksbanken sänkte under februari styrräntan med ytterligare 15 punkter till rekordlåga -0,5% i syfte att 

stimulera ekonomin och få upp inflationen. Fler och fler röster har börjat ifrågasätta Riksbankens 

inflationsmål. Riksbanken kämpar mot flertalet strukturella deflationistiska krafter däribland 

automatiseringen inom industrin. Denna gör att allt fler jobb försvinner, vilket sätter press på lönerna i 

många branscher. En annan viktig deflationistisk kraft är det förändrade konsumtionsbeteende som e-

handeln och prisjämförelsesajter har inneburit under det senaste decenniet. Hemelektronikbranschen är 

ett exempel på en bransch där det råder en extrem prispress drivet av enkelheten för konsumenten att 

jämföra priset på en vara.    
 

Stockholmsbörsen 

Efter en oregelbunden börsmånad slutade Stockholmsbörsen All Share Index upp 2% under februari. 

Verkstadssektorn som generellt sett haft en väldigt svag aktiekursutveckling sedan sommaren 2015 har 

återhämtat sig något. Majoriteten av börsen större bolag har rapporterat under februari och den 

generella bilden är relativt stabila resultat, men vikande orderingångar. Marknadsturbulensen verkar 

delvis ha smittat av sig på bolagen som nu är mer försiktiga i sina prognoser.  
 

Framtiden 

Under skakiga tider på börsen så dyker det alltid upp ”experter” i media som ger sin syn på hur man 

som investerare ska agera på börsen. För det mesta är det de negativa tongångarna som syns och hörs 

mest. Detta kan leda till att många investerare blir osäkra och börjar agera känslomässigt. När 

marknaden är orolig på det sätt den har varit senaste månaderna är det viktigt att känna sig trygg med 

den valda allokeringen mellan aktier och räntebärande. Att kortsiktigt försöka köpa och sälja vid upp 

och nedgångar på börsen är mycket chansartat. Ofta leder det till att man säljer för tidigt och köper för 

sent. Det är nästan alltid när det ser som mörkast ut som börsen vänder. Som investerare finns det en 

hel del att lära sig av att titta i backspegeln. Under finanskrisen 2008-2009 rasade indexet för 

Stockholmsbörsens 30 största bolag med ca 50% under sju månader från augusti 2008 till mars 2009. I 

februari-mars 2009 såg allting oerhört mörkt ut och vissa menade att världens ekonomier ”aldrig” 

skulle återhämta sig från härdsmältan. Därifrån gick allting väldigt fort. Från botten i mars 2009 steg 

index med nästan 50% på två månader och i mars 2010 stod index nästan 90% högre än bottenläget. 

De som sålde nära botten när det såg som allra mörkast ut ångrar sig nog i efterhand.  
 

Det finns många fundamentala faktorer som ger stöd för börsen. Det är värt att påminna sig om att en 

10-årig svensk statsobligation i dagsläget ger ca 0,7% i ränta per år. Detta indikerar att både inflation 

och räntor förväntas vara låga under lång tid framöver. I den här typen av miljö så är stabila bolag med 

hög direktavkastning ett attraktivt alternativ för en investerare som vill förränta sitt kapital. 

Värderingen på Stockholmsbörsen är idag omkring 15 gånger årsvinsten. Det är ungefär som det 

historiska snittet men är lågt givet det rådande ränteläget. Oaktat någon form av vinstillväxt framöver 

så innebär värderingen att investeraren får mellan 6-7% i avkastning på investerat kapital. Vår 

bedömning är att man kan känna sig fortsatt trygg med att långsiktigt äga bra företag. 
 
 

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


