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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/10-31/10     FÖRÄNDRING 2016 

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

New York-börsen (S&P 500)  - -1,9 % + 4,0 % 

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

Ränta 90 dagars statsskuldväxel -0,76 % - 0,03 %-enheter - 0,30 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054)                -0,35 % + 0,03 %-enheter - 0,96 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation 2,60 % + 0,27 %-enheter - 0,40 %-enheter 

Kurs USD/SEK 9,03                 + 47 öre + 58 öre 

Kurs Euro/SEK 9,91  + 28 öre + 73 öre 
 

 

Världen 

Oktober månad har överlag varit lugn på världens aktiemarknader med kurser som rört sig sidledes. Relativt 

god makrostatistik har inkommit under månaden. Bland annat steg det preliminära inköpschefsindexet för 

tillverkningsindustrin i eurozonen mer än väntat och det kom positiv statistik från den tyska industrin. I 

samband med ECB:s räntebeslut betonade dock centralbankschef Mario Draghi att man ser fortsatta 

nedåtrisker mot den ekonomiska tillväxten och att man därför måste vara försiktiga med att strama åt  

penningpolitiken framöver. Oron kring de problemtyngda europeiska bankerna som fick aktiemarknaden att 

gunga föregående månad har till stor del blåst över. Även om problemen är långt ifrån lösta så har den akuta 

krisen kring den tyska storbanken Deutsche Bank mildrats. 
 

Oljepriset som understeg 30 USD/fat i början av året har nu stabiliserats kring 50 USD/fat vilket ger stöd till 

börsen. Därtill är den senaste tidens dollarförstärkning också gynnsam för de oljeproducerande bolagen. 

Oljesektorn är mycket viktig för många av världens ekonomier, däribland vårt grannland Norge. Oljebolag 

är viktiga kunder till en stor del av den globala industrin inklusive svenska bolag såsom Sandvik. Dessutom 

har många banker stor kreditexponering mot oljesektorn. Emellertid verkar det inte ha blivit så illa som 

många befarat, då oljebolag varit duktiga på att sänka sina kostnader och lyckats dämpa de negativa 

effekterna av ett lägre oljepris. Vid priser kring nuvarande nivåer så levererar många oljebolag nu positiva 

kassaflöden, däribland flera av de amerikanska oljeskifferbolagen som har relativt höga 

produktionskostnader. 
 

Efter att ha sett branta fall i efterdyningarna av brexit-omröstningen vände de långa räntorna upp under 

oktober. Detta har framför allt drabbat börsnoterade fastighetsbolag världen över vars aktiekurser sjunkit. 

Fastighetsbolag har under senare år levt i en gynnsam miljö där den låga räntan lett till mycket god 

avkastning. Räntemarknaden är komplicerad men det finns ett antal faktorer som man kan peka på som 

förklarar de breda ränteuppgångarna. Bland annat har fortsatt god makrostatistik från USA stärkt tesen om 

att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer att höja styrräntan i december. Marknaden prisar 

nu in att sannolikheten för en höjning är hela 80%. Detta har inneburit att även de längre amerikanska räntorna  
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stigit. Då den amerikanska centralbanken tidigare varit ledande för hur övriga centralbanker agerat så har 

detta bidragit till högre räntor även globalt. Vidare har marknaden börjat oroa sig för att Storbritanniens 

utträde ur Europeiska Unionen riskerar att bli mer kännbar för den inhemska ekonomin än tidigare befarat, 

vilket har inneburit att det brittiska pundet försvagats ytterligare. En svag valuta driver upp priset på 

importerade varor och därmed inflationstakten. De stigande inflationsförväntningarna i Storbritannien har 

medfört att även de brittiska långräntorna stigit kraftigt under senare tid.  
 

 

Sverige – konjunktur, politik och räntor 
Svag inflationsstatistik i oktober visade återigen att inflationen har svårt att ta fart i Sverige. Detta ledde till 

att Riksbanken valde att justera sin prognos för styrräntan. Den första höjningen av räntan ska nu äga rum 

först under 2018 mot tidigare prognos om andra halvan av 2017. Riksbanken valde att behålla styrräntan på 

-0,5%, men uteslöt inte att ytterligare penningpolitiska stimulanser såsom räntesänkningar kan komma att 

krävas framöver för att nå inflationsmålet på 2%. Beskedet fick den redan svaga svenska kronan att sjunka 

ytterligare. En dollar kostar nu över 9 kronor vilket den inte gjort sedan 2009. Trots avsaknaden av inflation 

går svensk ekonomi fortsatt bra. Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget i ekonomin, steg mer än 

väntat i oktober och indikerar en BNP-tillväxt på höga 4%. 
 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen sjönk under oktober med ca 1%. Under den andra halvan av månaden har en 

stor andel av börsbolagen redovisat boksluten för det tredje kvartalet. De större bolagen har i genomsnitt 

redovisat något bättre resultat än väntat. Bankerna, som utvecklats mycket väl på börsen den senaste tiden, 

lyckades motsvara de högt ställda förväntningarna. De växer sina vinster trots den motvind som det låga 

ränteläget innebär för bankernas räntenetton. Industribolagen fortsätter i linje med tidigare rapporter att 

presentera en svag organisk tillväxt och oförändrad efterfrågan framöver. Förväntningarna på deras rapporter 

var dock lågt ställda på förhand.  
 

Ericssons dåliga utveckling har varit ett hett diskussionsämne under oktober. Månaden inleddes med en rejäl 

vinstvarning inför Q3-rapporten som sänkte aktiekursen drygt 20%. Trots vinstvarningen var rapporten sämre 

än marknaden väntat sig och aktiekursen fortsatte ner. Den 26 oktober meddelade Ericsson att Börje Ekholm, 

den tidigare VDn för Investor, ska leda bolaget. Att vända den negativa trenden blir inte lätt. Hittills i år har 

Ericssons aktiekurs fallit nästan 45%. Ericsson, som en gång var det största bolaget på Stockholmsbörsen, 

har nu ett börsvärde på endast 150 miljarder kronor och är inte längre ett av börsens 10 största bolag sett till 

börsvärde. 
 

Framtiden 

Den närmaste tidens utveckling på de finansiella marknaderna är svårbedömd och kommer att präglas av 

det stundande presidentvalet. Valutgången är i skrivande stund osäker och den kontroversiella 

presidentkandidaten Donald Trumps retorik bidrar till braskande rubriker och allmän osäkerhet. Den skarpa 

retorik som präglar en valkampanj skall dock ses i skenet av presidentens begränsade inflytande över vilka 

inrikespolitiska beslut som går att genomdriva.  
 

Trots att världsekonomin har utvecklats något svagare än förväntat under året har Sveriges BNP ökat med 

hela 3,4% under de senaste 4 kvartalen. På Stockholmsbörsen återspeglas detta i stigande aktiekurser bland 

mindre och medelstora företag vars intäkter, till skillnad mot storbolagen, i högre grad genereras i Sverige.  
 

Storbolagens samlade vinster under 2016 bedöms enligt rådande prognoser hamna i nivå med föregående 

år. Utsikterna för den globala ekonomin har ljusnat något under de senaste månaderna. Mot den 

bakgrunden förutser analytikerna att vinsterna bland Stockholmsbörsens större bolag under nästa år ökar 

med i genomsnitt ca 8%. Infrias dessa prognoser finns det anledning till att se med försiktig optimism på 

det kommande årets börsutveckling.   
 

 

Med vänlig hälsning, 

Kapitalförvaltningen   


