
 
 

 

 
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 1/3-31/1     FÖRÄNDRING 2016 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +1,1 % - 4,3 % 

New York-börsen (S&P 500)  - +6,6 % +0,8 % 

Nasdaq (composite index) - +6,9 % - 2,8 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,60 % - 0,08 %-enheter - 0,18 %-enheter 

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

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

Kurs SEK/USD 8:11                  -  44  öre              - 34 öre  

Kurs SEK/Euro 9:23                 - 9 öre              + 5 öre 
 

 

Världen 

Årets första kvartal är till ända. Efter några inledande skakiga veckor på de finansiella marknaderna med 

relativt kraftiga börsfall, har utvecklingen stabiliserats. Osäkra konjunkturutsikter i Kina och USA i 

kombination med ett fallande oljepris lyftes fram som bidragande orsaker till den finansiella 

turbulensen.  

 

Oljepriset har på ett par månader stigit från 28 till 40 USD/fat vilket är en lättnad för många skuldtyngda 

länder och företag verksamma inom oljesektorn. Oljeindustrin är mycket investeringstung och 

kapitalkrävande. Prisuppgången för olja minskar också oron för att banker och andra kreditgivare skall 

drabbas av kreditförluster. I Kina har regeringen uppdaterat landets ekonomiska tillväxtmål. Kinas årliga 

BNP-tillväxt bedöms bli 6,5 – 7 procent under de kommande fem åren. Administrationen i Kina anser 

sig ha goda möjligheter att vid behov stimulera ekonomin för att infria målen. De stora centralbankerna 

har genom såväl ord som handling också bidragit till att dämpa den finansiella osäkerheten. Många 

industriländer har för närvarande negativa räntor. Det gäller även placeringar i statsobligationer med 

längre löptider. I USA höjde centralbanken Fed under december styrräntan för första gången sedan 2006, 

till intervallet 0,25 – 0,5 procent och flaggade för ett antal ytterligare höjningar under 2016. Den 

amerikanska ekonomin, världens enskilt största, växte med 1,4 procent mellan det tredje och fjärde 

kvartalet 2015. Det var visserligen betydligt högre än de preliminära beräkningar som redovisats 

tidigare, men jämfört med det andra och tredje kvartalet föregående år är tillväxttakten avtagande och 

framtidsutsikterna bedöms vara osäkra. Med hänvisning till osäkra omvärldsförhållanden valde Fed att 

lämna styrräntan på oförändrad nivå vid sitt senaste möte och tonade samtidigt ner förväntningarna om 

framtida höjningar. Beskedet har bidragit till att dollarn försvagats mot flertalet valutor.  
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De ledande aktiebörserna i Europa har under årets första kvartal backat med mellan 1 och 7 procent. I 

USA har det breda aktieindexet för stora bolag S&P500 stigit med 13 procent sedan årets lägsta notering 

under inledningen av februari och under 2016 har kurserna stigit med 1 procent.  

 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Sveriges BNP växte med hela 4,5 procent i årstakt under fjolårets fjärde kvartal och med ca 4 procent 

under 2015 enligt preliminära beräkningar. Konjunkturinstitutet KI bedömer att efterfrågan växer på 

bred front även under innevarande år och att det goda konjunkturläget består under 2016. 

Lågräntepolitiken stimulerar den inhemska efterfrågan och bidrar till att hålla nere värdet på kronan 

vilket gynnar exportnäringen. De offentliga finanserna stärktes under 2015. Till följd av det stora 

flyktingmottagandet kommer dock utgiftstrycket att öka framöver. Konjunkturinstitutet bedömer att 

sysselsättningen ökar med 140 000 personer under de kommande två åren och att arbetslösheten minskar 

från 7,4 procent 2015 till 6,3 procent under 2017.    
 

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsen utvecklades svagt under inledningen av 2016 och den 11 februari hade kurserna 

backat med ca 14 procent. Efter årets första kvartal summeras dock nedgången för Stockholmsbörsens 

All Shire Index till - 4,3 procent. I genomsnitt delar börsbolagen ut ungefär hälften av föregående års 

redovisade resultat efter skatt till aktieägarna. Detta innebär att ca 190 mdr kronor, motsvarande ca 3,3 

procent av det samlade börsvärdet, kommer att utbetalas till aktieägarna under 2016. Resterande 

vinstmedel investerar företagen i verksamheten vilket skapar förutsättningar för framtida vinsttillväxt. 

Aktieanalytikerna har efter årsboksluten skruvat ner vinstprognoserna för de svenska börsbolagen. 

Under 2016 förväntas vinsterna öka med i genomsnitt ca 5 procent i förhållande till föregående år.      
 

Framtiden 

Konjunkturläget i världsekonomin har under de senaste åren varit relativt stabilt. Inför årsskiftena har 

prognoserna pekat mot ett konjunkturlyft för världsekonomin under det kommande året. Prognoserna 

över såväl global BNP som över företagsvinsterna har sedan successivt reviderats ner under det 

påföljande året. Tillväxttakten i global BNP har legat mellan 3 – 3,5 procent, vilket normalt 

kännetecknar ett mellanår i konjunkturcykeln. Innevarande år tycks följa samma mönster och flertalet 

prognoser pekar mot att världsekonomin växer med knappt 3,5 procent. Enskilda råvaruproducerande 

länder såsom Brasilien och Ryssland, befinner sig i djup lågkonjunktur som en följd av de senaste årens 

prisfall för flera råvaror och krympande exportinkomster. Indien, Kina och flertalet asiatiska 

tillväxtländer växer i god takt och BNP-tillväxten spås bland de enskilda länderna ligga på mellan 4 – 7 

procent under kommande år. Tysklands ekonomi utvecklas väl vilket bidrar till en förväntad ekonomisk 

återhämtning inom eurozonen ser ut att kunna infrias. I USA är den ekonomiska utvecklingen i grunden 

sund och centralbanken Fed är mycket angelägen om att inte gå för fort fram med en åtstramande 

penningpolitik.         
 

Under 2016 skall flera viktiga politiska frågor av betydelse för ekonomiska beslutsfattare över hela 

världen avgöras. Inte minst höstens presidentval i USA samt Storbritanniens folkomröstning om fortsatt 

EU medlemskap kommer att bevakas noga av ekonomiska bedömare. Osäkerhet kring utgången av 

dessa val kan komma att bidra till nyckfulla rörelser på de finansiella marknaderna då kortsiktiga 

investerare ompositionerar kapital. Inflationstrycket i västvärlden är lågt och utsikterna talar för att det 

extremt låga ränteläget består under överskådlig tid. Detta i kombination med de relativt stabila globala 

konjunkturutsikter som råder talar till aktiemarknadernas fördel då placerare utvärderar olika 

investeringsalternativ. 
 
  

Med vänlig hälsning  

Kapitalförvaltningen    


