
 
 

 

 
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 1/11-30/11     FÖRÄNDRING 2016 

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

New York-börsen (S&P 500)  - +3,4 % + 7,6 % 

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

Ränta 90 dagars statsskuldväxel -0,80 % - 0,04 %-enheter - 0,34 %-enheter 

Ränta 6-årig statsobligation (1054)                -0,17 % + 0,18 %-enheter - 0,78 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk 

obligation 

3,07 % + 0,47 %-enheter + 0,07 %-enheter 

Kurs USD/SEK 9,23                 + 20 öre + 78 öre 

Kurs Euro/SEK 9,77  - 14 öre + 59 öre 
 

 

Världen 

I motsats till vad det stora flertalet opinionsundersökningar pekade mot blev den kontroversielle 
republikanske kandidaten Donald Trump vald till att bli USA´s näste president. Donald Trumps retorik 
under valkampanjen präglades av politisk populism. Trots löpande budgetunderskott och en historiskt 
hög statsskuld på ca 100 procent av BNP var avsaknaden av ekonomisk analys påtaglig när Trump 
redogjorde för den ekonomiska politik han förespråkade. Frikostigt lovade han sänkta skatter och 
enorma statliga sysselsättningsskapande infrastrukturinvesteringar i kombination med en förlegad 
negativ hållning till frihandel i syfte att skydda amerikanska arbetstillfällen. Inför valdagen den 8 
november varnade marknadsanalytiker och konjunkturbedömare för finansiell oro och dystra 
ekonomiska utsikter i händelse av en Trump-seger. Förvåningen var mot den bakgrunden stor när 
aktiemarknaderna den 9 november noterade uppgångar. Det oväntade valresultatet gav även rejäla 
avtryck på ränte- och valutamarknaderna med kraftigt stigande räntor på statsobligationer och stärkt 
dollarkurs. Den finansiella oro som förutsågs i händelse av en Trump-seger uteblev. 
 

Det är anmärkningsvärt att många ekonomer endast några veckor efter presidentvalet blivit påtagligt 
mer positiva i sina analyser. Denna till synes märkliga omsvängning grundar sig i en tilltro till att den 
ekonomiska politik som Trump aviserat kommer att analyseras, och modifieras genom de politiska 
beslutsprocesserna, för att sedan mynna ut i väl underbyggda beslut.  
 

De stora centralbankernas massiva penningpolitiska stimulanser till trots  är inflationen besvärande 
låg och den ekonomiska tillväxten bland industriländerna lägre än förväntat. Internationella 
ekonomiska samarbetsorganisationer, såsom IMF och OECD, har under en längre tid hävdat att 
centralbankspolitiken bör kompletteras med en mer expansiv finanspolitik bland industriländerna för 
att de ekonomiska målen skall kunna infrias. Delar av den ekonomiska politik som Donald Trump 
förespråkar motsvarar vad IMF och OECD har efterlyst. Utvecklingen i USA, världens enskilt största 
ekonomi, har stor inverkan på den globala ekonomin. Utvecklingen på obligationsmarknaderna runt  
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om i världen indikerar att världsekonomin går mot en period med högre inflationstakt. Detta markerar 
tydligt att det amerikanska presidentvalet var en angelägenhet för människor långt bortom USA´s 
gränser.  

 

Sverige – konjunktur, politik och räntor 
För tredje månaden i följd steg Konjunkturinstitutet KI´s barometerindikator över stämningsläget i 
den svenska ekonomin. Industriföretagen har justerat upp sina produktionsplaner för de kommande 
månaderna och inom bygg- och anläggningssektorn är utvecklingen mycket starkare än normalt. 
Utvecklingen pekar mot att Sveriges BNP växer med 3,5 - 4 procent under 2016. Under 2017 talar dock 
mycket för att tillväxttakten avtar. Brist på utbildad arbetskraft och flaskhalsar driver upp kostnaderna 
inom viktiga branscher som byggsektorn. Trots bristen på arbetskraft inom vissa sektorer förväntas 
arbetslösheten öka under nästa år då många outbildade nyanlända asylsökanden skall ut på 
arbetsmarknaden.       
 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg försiktigt under november och under året summeras uppgången 
till 2,8 procent. Inräknas även årets aktieutdelningar motsvarande i genomsnitt ca 3,5 procent av 
börsvärdet står sig avkastningen för en genomsnittlig börsplacering väl vid en jämförelse med andra 
likvida sparalternativ. Sett över den senaste treårsperioden uppgår totalavkastningen (inklusive 
återinvesterade utdelningar) på Stockholmsbörsen till ca 40 procent. Sammantaget redovisade 
börsbolagen något högre vinster än förväntat under årets tredje kvartal. Därtill förstärktes bilden från 
föregående kvartal av att den generellt negativa resultattrend som börsbolagen rapporterat sedan 
2014 har brutits. Den löpande konjunkturstatistiken talar för att denna trend har fortsatt under årets 
avslutande kvartal.  
 
 

Framtiden 
 

Endast en månad återstår av 2016 som ur ett internationellt perspektiv har kantats av oväntade och 
enligt ekonomiska bedömare negativa politiska händelser.  
 

Storbritanniens beslut att begära utträde ur EU (brexit) och valet av Donald Trump till president i USA 
är uttryck för en växande nationalistisk politisk strömning. På längre sikt har detta bidragit till att den 
ekonomiska osäkerheten tilltagit. Bland Europas länder växer det folkliga missnöjet med EU och  
därmed även valutaunionen EMU. Den europeiska sammanhållningen kommer att sättas på nya prov. 
Redan den 4 december skall Italien folkomrösta om förändrad konstitution syftande till att stärka 
regeringens makt över viktiga beslut som fortsatt medlemskap i EU.  
Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet har dock under 2016 varit väl i nivå med vad som 
förväntats. 
Generellt sett har den senaste tidens framåtblickande undersökningar över stämningsläget bland 
industriföretagen (ISM Index) i olika delar av världsekonomin varit uppmuntrande.   
 

I USA förväntas centralbanken Fed under december besluta om att höja styrräntan med 0,25 
procentenheter till intervallet 0,5 – 0,75 procent. Detta är i grunden en positiv signal om att den 
amerikanska ekonomin utvecklas väl. Den tillträdande presidenten kommer av allt att döma stimulera 
den ekonomiska tillväxten ytterligare genom en kraftigt expansiv finanspolitik. En högre ekonomisk 
tillväxt i USA får indirekt positiva effekter på hela världsekonomin. Inte minst gynnas en öppen 
exportberoende ekonomi som Sverige.  
Vi går ett nytt händelserikt år till mötes och ur ett börsperspektiv finns det anledning att se 2017 an 
med försiktig optimism.   
 

 
Med vänlig hälsning, 
Kapitalförvaltningen   


