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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/4-30/4     FÖRÄNDRING 2016 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - -0,6 % - 4,9 % 

New York-börsen (S&P 500)  - +0,3 % +1,0 % 

Nasdaq (composite index) - -1,9 % -4,6% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,60 % + 0,01 %-enheter - 0,14 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054) 0,25 % + 0,09 %-enheter - 0,36 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation 2,69 % +0,07 %-enheter - 0,31 %-enheter 

Kurs SEK/USD 8:03 -  8  öre - 42 öre 

Kurs SEK/Euro 9:19 - 4 öre + 1 öre 
 

 

Världen 

Oro kring den kinesiska tillväxten präglade stora delar av förra året och bidrog även till turbulensen på de 

finansiella marknaderna i början av året. Den senaste statistiken från Kina pekar dock på en ljusning och att 

en hårdlandning i ekonomin förhoppningsvis kan undvikas. Marknadssentimentet har förbättrats överlag och 

de tvära kasten på finansmarknaderna från början av året har minskat. Den fortsatt positiva utvecklingen av 

den europeiska ekonomin har bidragit till detta. Efter flera år av närmast obefintlig tillväxt har Euro-länderna 

de senaste 12 månaderna växt med 1,5%. Ett ytterligare tecken på ett förbättrat marknadssentiment är 

försvagningen av den amerikanska dollarn som brukar fungera som tillflyktsort i orostider. Dollarn har tappat 

närmare 7% relativt den svenska kronan sedan i början av mars.  
 

Under ett möte i april lyckades inte Opec-länderna komma överrens om att frysa produktionsnivåerna av olja. 

Anledningen till att inget avtal slöts var att Iran inte ville delta, vilket Saudiarabien ställt som krav för att ett 

avtal skulle bli av. Detta till trots har oljepriset fortsatt att stiga under månaden, vilket bidragit till att lugna 

marknaden. Det högre oljepriset har inneburit en lättnad för stora oljeexporterande länder, däribland vårt 

grannland Norge och många tillväxtekonomier.    
 

De så kallade ”Panama Papers”, 11,5 miljoner läckta dokument från den Panama-baserade advokatbyrån 

Mossack Fonseca, skapade stor uppståndelse när de kom ut i media i början av månaden. Dokumenten 

innehöll bland annat information om hur flera prominenta personer och företag fått hjälp av banker att dölja 

sina tillgångar i så kallade brevlådeföretag. Bland annat figurerade de svenska bankerna i dokumenten och 

framför allt Nordea utpekades för att ha hjälpt förmögna klienter med att skaffa konton i skatteparadis. 

Läckan medförde konsekvenser runt om i världen, däribland på Island vars statsminister tvingades att avgå 

efter att det kommit fram att även han gömt undan pengar.  

 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, 
föll från 106,3 till 104,6 under april. En siffra över 100 innebär dock att det fortfarande finns en syn på fortsatt 
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stark tillväxt i svensk ekonomi. Bakom siffran döljer sig dock en splittrad bild där hushållen har en mer 

pessimistisk syn på ekonomin än företagen. Anmärkningsvärt är att andelen företag som svarar att de har 

brist på arbetskraft stadigt har ökat ända sedan mitten av 2013 och nu steg ytterligare till 28%. Företagens 

anställningsplaner är mer optimistiska än normalt och indikerar en ökad sysselsättning i näringslivet framöver 

i alla sektorer förutom verkstadsindustrin.  
 

Riksbanken valde att hålla reporäntan oförändrad på -0,5% men beslutade samtidigt att utöka sitt program 

för tillgångsköp med ytterligare 45 miljarder kronor under andra halvåret. Syftet är att undvika en alltför 

snabb förstärkning av kronan vilket skulle minska svenska företags konkurrenskraft. Enligt Riksbankens 

uppdaterade räntebana kommer vi att få vänta ända till april 2017 på den första räntehöjningen. Riksbanken 

befinner sig i en svår situation då stark ekonomisk tillväxt, stigande bopriser och snabb kredittillväxt indikerar 

att ränktehöjningar kan behövas för att kyla av ekonomin. Å andra sidan har inte inflationen tagit fart mot 

Riksbankens mål om 2%, vilket gör att de hittills valt att behålla den rekordlåga räntan. 
 

Stockholmsbörsen 

Stockholmsbörsen sjönk under april med ca 0,5%. Justerar man för de utdelningar som avskiljts så var börsen 

upp något. Under slutet av april satte rapportperioden igång på allvar och hittills har majoriteten av börsens 

större bolag rapporterat. Det mesta av strålkastarljuset har riktats mot rapporterna i verkstadssektorn och 

bolagens kommentarer kring marknadensläget och efterfrågesituationen. Förväntningarna var lågt ställda 

inför rapporterna, vilket gjorde att flera bolag, däribland SKF, fick se sina aktiekurser stiga trots dålig 

resultatutveckling under kvartalet. Detta då vissa tecken kunnat skönjas om att den värsta nedgången i 

efterfrågan är över för bolagen. SKF pekade till och med på en viss ljusning redan nästa kvartal. De svenska 

bankernas rapporter visade på fortsatt  motvind från den låga styrräntan, vilket sätter press på bankernas 

räntenetton. Både verkstadsbolagen och bankerna har motgångarna till trots varit lyckosamma i att plocka ut 

kostnader ur verksamheterna, vilket gjort att de i flera fall kunnat bibehålla lönsamheten.  
 

Framtiden 

Den reala avkastningen på Stockholmsbörsen har de senaste 50 åren i genomsnitt varit 8,7%, vilket innebär 

att den som investerade 1966 och sedan återinvesterat utdelningen sett sitt kapital växa med hela 65 gånger. 

Detta har skapat ett fantastiskt välstånd för de som har vågat vara långsiktiga aktieägare. Denna goda 

avkastning måste dock ses i ljuset av att världsekonomin haft en fantastisk tillväxt under perioden. I snitt har 

global BNP växt 3,8% och tillväxten har varit ännu högre i utvecklingsländer. Globaliseringen och 

informationsteknologin har inneburit att svenska företag som tidigare bara sålt sina varor i närområdet nu 

kunnat ha hela världen som marknad. Detta har lett till höga tillväxttal för svenska industribolag som vågat 

hänga med i globaliseringen. Dessutom har ny teknik och effektiviseringar lett till en otrolig 

produktivitetsutveckling som också drivit på vinsttillväxten. 
 

När vi nu blickar framåt råder det stor osäkerhet kring vilken nivå av tillväxt i världsekonomin vi kan vänta 

oss de närmaste åren. Att en 10-årig svensk statsobligation ger en ränta på låga 0,9% skvallrar om att 

inflationen förväntas vara låg i många år. Eftersom inflation och tillväxt till viss del går hand i hand pekar 

mycket på att vi i alla fall kortsiktigt går in i en period med lägre tillväxt. I en sådan miljö kommer 

konkurrensen mellan företagen att öka och det blir än viktigare att välja bolag som har en stark 

marknadsposition eller befinner sig i växande nischmarknader. Företagens historiska förmåga att skapa värde 

genom innovationer och teknisk utveckling har haft en avgörande betydelse för den goda avkastningen på 

aktiemarknaden. I detta vilar goda möjligheter för initierade och långsiktiga investerare på aktiemarknaden. 
 

Under april och maj avskiljs utdelningar från majoriteten av bolagen på Stockholmsbörsen. I snitt delas drygt 

3% ut. En stor del av vinsterna återinvesteras i verksamheterna, vilket skapar möjligheter att växa och 

förhoppningsvis höja utdelningarna kommande år.  
  

  
 

Med vänlig hälsning  
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