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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/6-31/8     FÖRÄNDRING 2016 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +4,1 % + 0,7 % 

New York-börsen (S&P 500)  - +3,5 % + 6,2 % 

Nasdaq (composite index) - +5,4 %                      + 5,4% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,76 % - 0,27 %-enheter - 0,30 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054) - 0,37 % - 0,49 %-enheter - 0,98 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation 2,25 % - 0,40 %-enheter - 0,75 %-en heter 

Kurs SEK/USD 8:55                 + 18 öre + 11 öre 

Kurs SEK/Euro 9:55 + 23 öre + 37 öre 
 

 

Världen 

Sommaren inleddes med att Storbritannien i slutet av juni oväntat röstade för att lämna den Europeiska Unionen. 

Valundersökningar, liksom oddsen hos spelbolagen, hade inför omröstningen indikerat en klar seger för ”stanna-

sidan”. Beslutet att lämna togs emot med chock både hemma i Storbritannien och runt om i världen. Det brittiska 

pundet föll kraftigt och världens börser störtdök dagen efter beskedet. Storbritanniens premiärminister David 

Cameron avgick några dagar senare. Han hade några år tidigare drivit igenom beslutet om en folkomröstning för 

att få ett slut på diskussionen och framstod nu som en stor förlorare. Att lämna unionen är en mycket komplicerad 

procedur och vissa ifrågasätter till och med om Storbritannien överhuvudtaget kommer att ta steget. Klart är i alla 

fall att det kommer att ta tid. Nu pratas det om att utträdet kan ske tidigast i slutet av 2019.  
 

I övrigt har juli och augusti präglats av ett ovanligt lugn på finansmarknaderna. Även om vi har fått uppleva hemska 

terrorattacker i Europa och rykten om en italiensk bankkris har inga nya större orosmoln dykt upp på himlen den 

senaste tiden, varken makroekonomiskt eller geopolitiskt. Konjunkturläget verkar ha stabiliserats, om än på en 

relativt modest nivå. Det dröjde inte länge efter brexit-beskedet, då många börser tappade nästan 10% på kort tid, 

innan börserna återhämtade sig för att fortsätta att stiga under juli och augusti. Framför allt de amerikanska 

börserna har gått mycket starkt och samtliga nådde all-time-high nivåer under augusti. Vad som drivit på börserna 

är inte helt självklart då många större bolag, framför allt inom industrin, har svårt att öka sina vinster. Vissa 

bedömare menar att den goda börsutvecklingen måste ses i ljuset av den fortsatt mycket expansiva 

penningpolitiken. Stora mängder kapital söker avkastning i en miljö där risktagande är det enda alternativet för att 

nå detta. Räntebärande alternativ genererar i princip ingen avkastning över huvud taget. Aktier framstår som det 

enda vettiga alternativet, vilket leder till ett överutbud av köpare som driver upp aktiekurser.     
 

Sverige - konjunktur, politik och räntor 

Svensk konjunktur fortsätter att vara mycket stark och under andra kvartalet 2016 var BNP-tillväxten 3,1% jämfört 

med andra kvartalet 2015. Tillväxten är betydligt högre än de flesta andra länder i Europa såsom Frankrike (1,4% 

tillväxt) och Storbritannien (2,2% tillväxt). Konjunkturinstitutets barometerindikator indikerar dock en viss 

avmattning då indexet föll från 102,3 i juli till 100,0 i augusti. Nivån pekar på ett normalläge i ekonomin. Det är 

framför allt industriföretagen som bidragit till nedgången, samt till viss del detaljhandel och hushåll. Byggindustrin 
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å andra sidan fortsätter att vara mycket stark, liksom tjänstesektorn som steg för tredje månaden i rad. Riksbanken 

valde i början av juli att behålla reporäntan på -0,5%. I sin kommentar tillade man att osäkerheten om 

konjunkturutvecklingen i omvärlden är stor och att en expansiv penningpolitik behövs för att ge stöd åt svensk 

ekonomi. Nästa räntebesked lämnas den 7 september och marknadens förväntar sig att Riksbanken låter räntan 

ligga kvar på nuvarande nivå.  
 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under perioden juni till augusti med ca 4,1procent. Sedan årsskiftet har 

kurserna sammantaget stigit ca 4 procent inklusive utdelningar. De flesta bolag på börsen har nu lämnat sina 

rapporter för andra kvartalet 2016. Generellt sett har rapporterna varit något bättre än vad marknaden väntat sig, 

framför allt från industri- och fastighetsbolagen. Det är värt att tillägga att förväntningarna på bolagens tillväxt 

sjunkit rejält under våren. Industribolagen beskriver i sina rapporter en fortsatt tufft marknad med relativt svag 

omsättningstillväxt och oförändrad orderingång. Bolagen lyckas dock parera detta förvånansvärt väl genom god 

kostnadskontroll och besparingsprogram. En viss ljusning framöver går också att skönja för industribolagen, då 

efterfrågan från kunder i råvarusektorn verkar återvända i viss utsträckning. Fastighetsbolagen, som är de bolag 

som kanske gynnas mest av det rådande ränteläget, har haft en mycket stark utveckling på börsen under sommaren. 

Flera fastighetsbolag har redovisat rejäla uppskrivningar av värdet på sina fastighetsbestånd. Bankerna kämpar 

fortsatt i rejäl motvind, då minusräntorna sätter press på bolagens räntemarginaler. De lyckades liksom 

industribolagen väl med att kapa kostnader och redovisade goda vinster.  
 

Framtiden 

Höstens stora händelse är det amerikanska presidentvalet som äger rum den 8e november. Med bara drygt två 

månader kvar verkar utgången given. Demokraternas kandidat Hillary Clinton ligger långt före Republikanernas 

kandidat Donald Trump i de väljarundersökningar som gjorts senaste månaden. Men med den oväntade utgången 

av brexit-omröstningen färskt i minnet är det för tidigt att ta ut en seger för Demokraterna. Någon form av 

skandal för Clintonkampanjen skulle kunna räcka för att pendeln ska svänga över i Trumps favör. Utgången av 

valet kan få stora konsekvenser både för den globala ekonomin och för den geopolitiska balansen i världen. Om 

Hillary vinner så kommer hon sannolikt att fortsätta i redan inkörda spår. Trump å andra sidan står för en mer 

isolationistisk politik. Han har bland annat hotat att skrota vissa handelsavtal för att gynna den inhemska 

marknaden samt sagt att han inte kommer att uppfylla NATOs försvarsgarantier. Även om Trump sannolikt inte 

kommer att göra verklighet av de flesta av sina påståenden kan en period av oro på världens finansmarknader 

uppstå om han vinner valet. 
 

Den amerikanska centralbankens penningpolitik har under många år följts noga av den finansiella marknaden. 

Redan 2008 började den amerikanska centralbanken aggressivt att sänka styrräntan för att mildra den kraftiga 

nedgången i amerikansk ekonomi som orsakats av finanskrisen. Sedan dess har centralbanker världen över följt 

efter med förhoppningen att få fart på sina respektive ekonomier. Den amerikanska centralbanken var också först 

ut att höja räntan igen i december 2015, då man tyckte att den inhemska ekonomin var tillräckligt stark för att 

klara detta. Efter den initiala höjningen från intervallet 0-0,25% till intervallet 0,25%-0,5% så har räntan fått 

ligga orörd, då viktig statistik kom in sämre än man hoppats på under våren. Inför räntebeskedet den 21 

september så är sannolikheten för en amerikansk höjning ca 40% enligt bedömare. De flesta av centralbankerna 

världen över står inför samma dilemma – att höja eller inte höja. Argumenten är många för båda alternativen. 

Inflation och tillväxt har inte tagit den fart som ekonomiska beslutsfattare har hoppats på och utsikterna inför 

framtiden är mycket osäkra. Detta talar för att man ska gå mycket försiktigt fram och behålla räntan på låga 

nivåer, då en räntehöjning riskerar att ha en avkylande effekt på ekonomin. Enligt vissa är det kanske starkaste 

argumentet för en höjning att skapa sig ett utrymme att kunna sänka räntan och föra en expansiv penningpolitik 

när nästa recession slår till. Det finns också en risk att inflationen blir alltför stark om en räntehöjning dröjer.  
 

Att förutspå hur marknaden ska röra sig på kort sikt är i princip omöjligt. Även om aktiemarknaden i dagsläget 

förefaller ganska dyr finns det många argument för att den ska fortsätta att ge god avkastning framöver. Känner 

man sig lite orolig, så kan den långsiktige investeraren finna förtröstan i det faktum att Stockholmsbörsen 

historiskt haft en positiv avkastning över de flesta femårsperioder sedan början av 1900-talet.       

 

Med vänlig hälsning, 

Kapitalförvaltningen 
    


