
 
 

 

 
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 1/1-31/1     FÖRÄNDRING 2017 

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

New York-börsen (S&P 500)  - + 1,8 % +1,8 % 

Nasdaq (composite index) - + 4,3 %                         + 4,3 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel    - 0,75 % + 0,10 %-enheter + 0,10 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1054)                    0,08 % + 0,2 %-enheter + 0,20 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation    3,05 %   - 0,02 %-enheter                + 0,07 %-enheter 

Kurs USD/SEK 8,74                 - 35 öre - 35 öre 

Kurs Euro/SEK 9,44 - 13 öre - 13 öre 
 

 

Världen 

Den 20 januari tillträdde Donald Trump som USA´s president. Redan under sitt installationstal och 
påföljande veckor har president Trump tydligt markerat sin avsikt att om möjligt omvandla den 
populistiska retorik som präglade hans valkampanj till reell politik. Dekret om upphävande av 
frihandelsavtalen med de asiatiska- och latinamerikanska marknaderna har undertecknats, en mur 
skall byggas utmed Mexikos gräns, och inreseförbud till USA för medborgare från ett antal muslimska 
länder har utfärdats. Den av Barack Obama genomdrivna reformen om allmän sjukvård, ”Obama-care”, 
skall avvecklas, satsningar på utvinning av icke förnybara energislag med negativ klimatpåverkan skall 
premieras, och stora skattesänkningar utlovas. Listan på kontroversiella och illa underbyggda beslut 
och utspel från president Trump´s nytillträdda administration kan göras lång. Såväl inom USA som 
från omvärlden har reaktionerna mot Donald Trumps politiska beslut och intentioner varit massiv. 
Många har ställt förhoppningar till den expansiva finanspolitik med inriktning mot 
infrastrukturinvesteringar som president Trump aviserat. Investeringar i modern och väl fungerande 
infrastruktur är avgörande för att långsiktigt främja utvecklingen av ett samhälles näringsliv och 
allmänna välstånd. Även på kort sikt skapar dessa investeringar ”riktig” efterfrågan i ekonomin, 
människor skall anställas, maskiner och material skall upphandlas o s v. Bland ekonomer har en mer 
aktiv och tillväxtfrämjande finanspolitik efterfrågats under en längre tid. De ledande centralbankernas 
penningpolitiska lättnader kan enligt ekonomerna inte utan stöd från finanspolitiken generera 
tillräcklig efterfrågan i ekonomierna. Inflationen och ränteläget har i stora delar av världen bitit sig 
fast på extremt låga nivåer vilket riskerar att leda till ekonomiska bakslag.  
De av Trump utlovade satsningarna på infrastrukturprojekt torde kunna bidra till ökad reell 
efterfrågan, högre amerikansk tillväxt och stigande räntor. De ekonomiska framgångarna riskerar 
dock att utebli om USA inför tullar och andra protektionistiska åtgärder. Omvärlden kommer då att 
svara med motsvarande åtgärder till nackdel för amerikanska företag. USA´s inflytande och betydelse 
på världsmarknaden kommer i händelse av en sådan utveckling att begränsas.  
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Den globala tillväxten har varit relativt låg men stabil under de senaste fem åren. Under 2016 
uppskattar den Internationella Valutafonden IMF att global BNP, mätt i lokal köpkraft, växte i samma 
takt som under 2015 eller med 3,2 procent. Den globala konjunkturen förstärktes under loppet av det 
andra halvåret 2016, och den senaste månadens framåtblickande konjunkturstatistik har varit 
uppmuntrande. På de ledande aktiemarknaderna har utvecklingen under januari varit stabil.   
 

Sverige – konjunktur, politik och räntor 
Svensk ekonomi har varit stark under de senaste två åren och BNP-tillväxten har vida överstigit 
genomsnittet för OECD-länderna. Även om tillväxttakten växlat ner sedan 2015, då Sveriges BNP ökade 
med drygt 4 procent, tyder januari månads barometerindikator från Konjunkturinstitutet KI på att 
utvecklingen i ekonomin är fortsatt gynnsam. Under 2017 förväntas Sveriges BNP växa med drygt 2,5 
procent. Sverige redovisar överskott i statens budgetsaldo (ca 2% 2016) och statsskulden är låg, ca 30 
procent av BNP. Trots den gynnsamma ekonomiska utvecklingen förväntas Riksbanken vidmakthålla 
reporäntan på negativ nivå, delvis i syfte att motverka en kraftig förstärkning av kronkursen på 
valutamarknaderna. Det skapar förutsättningar för svensk exportindustri att öka försäljningen under 
rådande förstärkning av det internationella konjunkturläget.    
 

 

Stockholmsbörsen 

Kurserna på Stockholmsbörsen steg under januari med 1,3 procent. Under föregående års tredje 
kvartal stärktes bilden av att den generellt sett negativa trend som under ett antal kvartal präglat 
börsbolagens försäljnings- och vinstutveckling hade brutits. Analytikerna har sedan justerat upp sina 
prognoser inför årsboksluten och kurserna på Stockholmsbörsen har sedan ingången av det fjärde 
kvartalet föregående år stigit med 4,6 procent. Under den senare delen av januari har en betydande 
del av börsens storbolag redovisat sina årsbokslut för 2016. Trots redan uppskruvade förväntningar 
har flertalet av dessa bokslutsbesked tagits emot väl bland analytiker och placerare. Bland 
industribolagen har såväl Alfa Laval, Atlas Copco, Sandvik som Volvo redovisat överraskande starka 
resultat. Klädjätten H&M:s vars aktie utvecklats svagt under de senaste två åren överraskade 
marknaden med ett starkare resultat än förväntat, och företagsledningen andas optimism inför 
kommande år. Positiva resultatbesked har även lämnats från skogs- och hygienproduktbolaget SCA 
och storbanken SEB. Sammantaget förstärker bokslutsbeskeden intrycket av en bred återhämtning i 
det internationella konjunkturläget. 
 

 

Framtiden 
 

De nationalistiska och främlingsfientliga politiska strömningar som vuxit fram inom Europa och i USA 
är bekymmersamma. I USA har president Trumps inriktat sina första veckor vid makten på att ge 
intryck av att infria de vallöften han gav sina väljare. Flertalet beslut rör frågor där presidenten har 
befogenhet att agera på egen hand med den nationella säkerheten som motiv. Hittills har det handlat 
om att fjärma USA från omvärlden. Dessa beslut kommer relativt snart att slå tillbaks mot den 
amerikanska ekonomin och mot hans sympatisörer. Den amerikanska ekonomin är sårbar, 
statsskulden uppgår till hela 110 procent av BNP och det federala budgetsaldot är negativt. Vad gäller 
beslut som rör den offentliga budgeten, såsom att ändra skatter och infrastruktursatsningar krävs stöd 
från kongressen. Inför kongressen kommer Donald Trump med stor säkerhet att tvingas driva en 
annan politik än vad han hittills givit uttryck för.  
Det globala konjunkturläget förstärktes under senare delen av 2016 och den löpande 
konjunkturstatistiken pekar mot att den positiva trenden består under kommande månader. Den 
ekonomiska återhämtningen är bred och involverar såväl flertalet tillväxtmarknader som de 
ekonomiskt utvecklade ekonomierna i Europa och USA.  
Denna positiva trend återspeglas i företagens bokslutsbesked som generellt sett varit bättre än 
förväntat. På aktiemarknaden ser placerarna fram emot att ta del av föregående års vinster när bolagen 
avskiljer aktieutdelningarna.    
 
Med vänlig hälsning  
Kapitalförvaltningen   


