
 
 

 

 
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 1/9-30/9     FÖRÄNDRING 2016 

Stockholmsbörsen ( SAX-index) - +1,8 % + 2,5 % 

New York-börsen (S&P 500)  - -0,1 % + 6,1 % 

Nasdaq (composite index) - +0,6 %                      + 6,1% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel - 0,73 % + 0,03 %-enheter - 0,27 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054) - 0,38 % - 0,01 %-enheter - 0,99 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation 2,33 % + 0,08 %-enheter - 0,67 %-en heter 

Kurs SEK/USD 8:56                 + 1 öre + 12 öre 

Kurs SEK/Euro 9:63 + 8 öre + 45 öre 
 

 

Världen 

Efter ett par starka börsmånader har utvecklingen på världens aktiemarknader varit avvaktande under 

september. Många banker i Europa bär på stora volymer dåliga krediter och är underkapitaliserade som 

en följd av finanskrisen. Under september har bankernas problem accentuerats vilket bidragit till viss 

oro på de finansiella marknaderna. Den tyska storbanken Deutsche Banks existens hotas efter böter från 

amerikanska myndigheter motsvarande ca 120 miljarder kronor. Banken skall enligt myndigheterna ha 

bidragit till finanskrisen 2008 genom försäljning av osäkra värdepapper med koppling till amerikanska 

bostäder.  
 

I december 2015 höjde den amerikanska centralbanken Fed styrräntan från 0 procent. Detta trendbrott 

för Feds räntepolitik bidrog till osäkerhet och en period med nyckfulla prisrörelser på 

finansmarknaderna. Fed har under året bedömt att den amerikanska ekonomin utvecklas väl och att 

banken har för avsikt att stegvis höja styrräntan. Den 21 september beslutade dock banken att avvakta 

nästa steg och styrräntan lämnades oförändrad på nuvarande nivå 0,25-0,5 procent.  
 

Under senare år har tillväxttakten i den globala ekonomin mattats av med fallande råvarupriser som 

följd. Inflationstakten har sjunkit påtagligt och inflationsförväntningarna ligger under centralbankernas 

mål i flertalet utvecklade ekonomier. Detta trots massiva penningpolitiska stimulanser och ett ränteläge 

som justerats ned till extremt låga nivåer. Utrymmet för centralbankerna att ytterligare stimulera 

efterfrågan i ekonomierna är begränsat. Den Internationella Valutafonden IMF lyfter i en nyligen 

publicerad rapport fram behovet av att penningpolitiken kompletteras med strukturreformer och av en 

mer tillväxtfrämjande finanspolitik bland världens industriländer.   
 

Aktiemarknaderna återhämtade relativt omgående de kursfall som följde efter att Storbritannien i slutet 

av juni oväntat röstade för ett utträde ur den Europeiska Unionen. I såväl USA som i Europa ligger dock 

räntorna för statsobligationer alltjämt betydligt lägre än innan folkomröstningen. Sett över hela 2016 

har räntefallet varit dramatiskt, oavsett vilken löptid som obligationen är knuten till. I Europa handlas  
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tioåriga statsobligationer i flera länder till negativ ränta. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten på 

längre sikt har att döma av ränteutvecklingen blivit mer osäkra. 
 

De senaste årens utveckling i Kina har i hög grad bidragit till att pressa ner såväl inflationstakten som 

ränteläget i västvärlden. Under det senaste dryga decenniet har Kinas investeringsdrivna ekonomi växt 

till att bli en betydande exportmarknad för över 100 länder som sammanlagt utgör runt 80 procent av 

den globala ekonomin. Den Internationella Valutafonden IMF menar att Kinas omställning till mer 

konsumtions- och tjänstedriven ekonomisk tillväxt sammanfallit med en kraftig avmattning i den 

globala handelstillväxten. Enligt IMF skapar utvecklingen i Kina en mer hållbar tillväxt som på sikt 

även är gynnsam för den globala ekonomin.     
 

Sverige – konjunktur, politik och räntor 

Under sommarmånaderna har Konjunkturinstitutet KI´s månadsvisa undersökning indikerat att den 

snabba tillväxttakten i den svenska ekonomin är på väg att dämpas. September månads mätning från KI 

ger dock uttryck för att avmattningen i konjunkturen var temporär. Såväl hushåll som företag bidrog till 

att KI´s barometer steg till från 100,1 till 103 mellan augusti och september. Även i Tyskland, som är 

en viktig handelspartner till Sverige, tyder den ekonomiska statistiken på ett förstärkt konjunkturläge 

under de kommande månaderna.    
 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under september med ca 2 procent. Inför att resultaten från det 

senaste kvartalet publiceras är börsbolagen knapphändiga med att lämna kommentarer om hur 

verksamheterna utvecklas. Klädjätten Hennes&Mauritz, HM, vars räkenskapsår löper från december t 

o m november var först ut bland börsbolagen att redovisa resultatet för årets tre första kvartal. HM´s 

resultat har under de senaste två åren utvecklats sämre än vad marknaden förväntat vilket bidragit till att 

pressa aktiekursen som fallit med 20 procent under 2016. Företaget hänvisar till att stora kostnader för 

framtidsorienterade investeringar belastat resultatet de senaste åren. HM etablerar sig på nya marknader, 

nya varumärken lanseras och antalet butiker ökar. Under det senaste kvartalet har lönsamheten pressats 

av nedsatta priser på höstkollektionen till följd av ovanligt varmt väder. Mot bakgrund av de 

investeringar som genomförts, bl a inom IT och nya varumärken, ser HM´s företagsledning med 

optimism fram emot de kommande åren, både vad gäller försäljning och lönsamhet.    
 

Framtiden 

En mycket händelserik månad ligger framför oss med delårsbokslut från en stor del av världens 

börsbolag, samt slutfasen av kampanjerna inför det amerikanska presidentvalet den 8 november. De 

senaste månadernas löpande konjunkturstatistik tyder på att konjunkturläget är relativt stabilt. Den 

optimism som för något år sedan präglade analytikernas förväntningar på företagens vinstutveckling har 

under det senaste året skruvats ned. Efter årets andra kvartal redovisade de svenska börsbolagen något 

högre resultat än förväntat. En presidentvalskampanj i USA, världens mäktigaste nation såväl 

ekonomiskt som militärt, följs noggrant av ekonomiska bedömare och finansiella aktörer. Det stundande 

presidentvalet anses av många bedömare vara av större betydelse än tidigare val. En seger för det 

republikanska partiet och dess kontroversielle kandidat Donald Trump kan, i vart fall på kort sikt, 

komma att skapa osäkerhet och finansiell oro. En seger för det demokratiska partiet och Hillary Clinton, 

som i skrivande stund har ett övertag i opinionsundersökningarna, kan bidra till en allmän känsla av 

minskad osäkerhet och större tilltro till de ekonomiska prognoser som råder.         
 

Med vänlig hälsning, 

Kapitalförvaltningen 
    


