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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/5-31/5     FÖRÄNDRING 2016 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +1,7 % - 3,3 % 

New York-börsen (S&P 500)  - +1,6 % +2,6 % 

Nasdaq (composite index) - +3,6 %                       - 1,2% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,49 % + 0,11 %-enheter - 0,03 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054) 0,12 % - 0,13 %-enheter - 0,49 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation 2,65 % - 0,04 %-enheter - 0,35 %-en heter 

Kurs SEK/USD 8:37                 + 35 öre - 7 öre 

Kurs SEK/Euro 9:32 + 13 öre + 14 öre 
 

 

Världen 

De inledande månaderna på 2016 präglades av ekonomisk osäkerhet och oro på världens finansiella 

marknader. Den finansiella oron har sedan successivt bedarrat och under maj noterades kursuppgångar på 

flertalet större aktiemarknader och MSCI World Index steg med 3,9 procent. Utvecklingen i världsekonomin 

har varit blandad under året. De ledande prognosinstituten har reviderat ned de globala tillväxtprognoserna 

för såväl innevarande år som för 2017. Mönstret känns igen från de senaste åren då konjunkturstatistiken 

varit svagare än förväntat under det första kvartalet. Rådande prognoser pekar mot att global BNP ökar med 

ca 3 procent under 2016, vilket är i nivå med föregående år. Under 2017 förväntas tillväxten landa på runt 

3,5 procent.  
 

Under de senaste två månaderna förefaller dock konjunkturläget ha stabiliserats och prisuppgångar har 

noterats för flera råvaror. Oljepriset har stigit från de exceptionellt låga nivåer (under 30 USD/fat) som rådde 

under inledningen av året till  ca 50 USD/fat. På de finansiella marknaderna har denna utveckling bidragit 

till ökad stabilitet, inte minst bland tillväxtländernas börser och valutor. Även i USA har stämningsläget över 

den ekonomiska utvecklingen förbättrats de senaste månaderna. I Kina har de ekonomiska utsikterna 

förbättrats sedan administrationen genomfört penningpolitiska lättnader, och gjort utfästelser om 

finanspolitiska stimulanser.    
 

Under det senaste året har arbetslösheten inom EMU-området sjunkit till 10,2 procent (mars 2016) vilket är 

den lägsta nivån sedan augusti 2011. Lägst är arbetslösheten i Tjeckien och i valutaunionens ekonomiska 

stormakt Tyskland, 4,1 respektive 4,2 procent. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år växte BNP 

inom euroområdet med 1,5 procent under årets första kvartal. Den ekonomiska utvecklingen inom 

euroområdet har varit relativt stabil under det senaste året och tillväxttakten bedöms öka något under 2016 

till drygt 1,5 procent. Nyligen publicerad framåtblickande statistik om den ekonomiska utvecklingen bland 

euroländerna ger anledning till viss optimism. De ekonomiska skillnaderna mellan enskilda länder inom 

valutaområdet är dock påtagliga och det finns tendenser till ökade spänningar vad gäller inriktningen av den 
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fortsatta penningpolitiken. Den Europeiska Centralbanken ECB´s lågräntepolitik och stimulanser är i flera 

avseenden illa avpassad efter förhållandena i den tyska ekonomin.  

Den politiska sammanhållningen i Europa har de senaste åren prövats på flera plan. EU´s förmåga/oförmåga 

att hantera frågor som migration, ekonomi och säkerhetspolitik har underblåst ett folkligt och politiskt 

missnöje. Sommarens folkomröstning i Storbritannien om landets fortsatta medlemskap i den Europeiska 

Unionen beskrivs ofta som ett ödesval för hela Europa. Ett brittiskt utträde ur EU skulle enligt vissa bedömare 

få negativa ekonomiska och politiska konsekvenser för stora delar av Europa, såväl på kort som på lång sikt. 

Valet i Storbritannien den 23 juni skapar osäkerhet. Som en viss motvikt till de ”domedagsprofetior” som 

förekommer kan man konstatera att EU inte ensamt svarat för att ha utvecklat sammanhållningen mellan de 

europeiska nationalstaterna. En rad andra mellanstatliga samarbeten har bidragit till att utveckla relationerna 

mellan länder. Nordeuropa upplevs vara föredömligt präglat av fred, demokratisk frihet, jämställdhet och 

ekonomiskt välstånd. Inom norra Europa återfinns länder såväl med som utan medlemskap i EU. Några länder 

är med i Nato, andra inte. Varken Storbritannien eller något av de skandinaviska länderna omfattas heller av 

euron. 
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Sveriges befolkning väntas enligt Statistiska Centralbyråns SCB´s prognoser öka med ca 120 000 personer 

under 2016 och med ca 160 000 under 2017, eller med 1,2 respektive 1,6 procent. Under 2017 förväntas 

folkmängden uppnå 10 miljoner. Under det senaste året (april 2015-april 2016) ökade antalet sysselsatta i 

Sverige med 111 000 personer. Under motsvarande period sjönk arbetslösheten från 8,3 till 7,3 procent av 

arbetskraften. Den positiva utvecklingen lägger grund för stigande privat konsumtion och en växande 

efterfrågan på bostäder. Sveriges BNP växte med 0,5 procent under det första kvartalet 2016 jämfört med 

föregående kvartal, vilket motsvarar 4,2 procent i årstakt. Tillväxttakten i den svenska ekonomin är för 

närvarande mer än dubbelt så hög som för genomsnittet bland OECD-länderna. Mot den bakgrunden är det 

begripligt att Riksbankens räntepolitik med negativ styrränta (-0,5%) ifrågasätts av många nationalekonomer. 
 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under maj med ca 1,7 procent. Sedan årsskiftet har kurserna 

sammantaget backat med ca 3 procent och inräknat årets utdelningar har hela nedgången under inledningen 

av 2016 återhämtats. Generellt sett har utvecklingen för aktierna bland börsens industri- och fastighetsbolag 

noterat kursuppgångar under året. Banker- och investmentbolag har sammantaget utvecklats kursmässigt 

sämre än genomsnittet för Stockholmsbörsen.  
 

Framtiden 

Ur ett ekonomiskt perspektiv har vi under återstoden av 2016 att se fram emot en rad betydelsefulla händelser, 

Storbritanniens eventuella utträde ur EU och hösten presidentval i världens största ekonomi USA, ges stort 

utrymme i media. Finansmarknadernas aktörer fäster också stor uppmärksamhet vid signaler om när, och i 

vilken takt, den amerikanska centralbanken Fed avser genomföra ytterligare höjningar av styrräntan (priset 

på världsekonomins viktigaste valuta) från nuvarande nivå 0,5 procent. Ränteutvecklingen i USA har 

inverkan på de globala kapitalflödena och prissättningen av finansiella tillgångar och Fed´s avsikter har under 

året varit otydliga. Generellt sett bidrar ökad osäkerhet till lägre priser på finansiella placeringar.   
 

Mot ovanstående bakgrund målas det i media upp hotbilder och varningar om nära förestående 

marknadsturbulens och börsfall. Händelserna är dock förutsedda och löpande genomförs mätningar av 

opinionsläget inför folkomröstningarna. Prissättningen på finansmarknaderna återspeglar en sammanvägning 

av de ekonomiska konsekvenser olika valresultat förväntas komma att medföra. 
 

Den globala konjunkturbilden har genom den senaste tidens löpande statistik tagit något fastare konturer. 

Prisutvecklingen för olja och andra råvaror har också stabiliserats vilket förstärker bilden av att den 

underliggande konjunkturen utvecklas relativt väl. Ränteläget är extremt lågt i hela västvärlden. Även om en 

normalisering av ränteläget påbörjats av den amerikanska centralbanken bedöms ränteläget förbli lågt under 

överskådlig tid. Företagen på Stockholmsbörsens löpande intjäning uppgår till ca 6-7 procent av det samlade 

börsvärdet. För långsiktigt sparande förefaller aktiemarknaden vara attraktivt värderad i jämförelse med 

andra likvida placeringsalternativ.  
 

Med en önskan om en riktigt skön sommar  

Kapitalförvaltningen 

P.S. Vi gör ett uppehåll med Kapitalförvaltningsbrevet under juli och augusti.     
  


