
 
 

 

 
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 1/2-28/2     FÖRÄNDRING 2017 

Stockholmsbörsen (SAX-index) - + 3,9 % + 4,3 % 

New York-börsen (S&P 500)  - + 3,7 % + 5,6 % 

Nasdaq (composite index) - + 3,8 %                         + 8,2 % 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel    - 0,64 % + 0,11 %-enheter + 0,21 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1054)                 - 0,15 % - 0,23 %-enheter - 0,03 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation + 3,00 %   - 0,07 %-enheter                + 0,00 %-enheter 

Kurs USD/SEK 9,04                 + 30 öre - 5 öre 

Kurs Euro/SEK 9,56 + 12 öre - 1 öre 
 

 

 

Världen 

Världsekonomin fortsätter att visa tecken på en förbättrad konjunktur. JP Morgans sammanvägda 
globala inköpschefsindex har stigit till den högsta nivån på nästan två år. Den amerikanska ekonomin 
är stark och i Europa har en återhämtning börjat få fäste, samtidigt som högre råvarupriser ger 
draghjälp åt svaga ekonomier som Brasilien och Ryssland. Trots de politiska orosmolnen som kan 
skönjas både i USA och Europa har aktiemarknaderna världen över varit förvånansvärt lugna. Det var 
länge sedan vi såg kraftiga rörelser på börsen, utan kurserna rör sig sakta uppåt.     
 

Nyhetsflödet har präglats av utspel från den nytillträdde amerikanske presidenten, som nu innehaft 
presidentskapet i drygt en månad. Donald Trump har kommit med en rad nya uppseendeväckande 
uttalanden däribland fortsatta påhopp på inhemsk media, vilket är en oroande utveckling. De som hade 
hoppats på att Trump skulle ”mogna” som president jämfört med hur han var under 
presidentkampanjen, har fått se sina förhoppningar grusas. Hittills har finansmarknaderna valt att se 
positivt på Trumps presidentskap. Den initiala smekmånaden börjar dock närma sig slutet och 
framöver vill det till att Trump genomför några av de företagsvänliga åtgärder som han föreslagit för 
att inte marknaden ska bli besviken. 
 

Efter en maratondebatt röstade det brittiska underhuset under februari för att Storbritannien i 
enlighet med artikel 50 ska lämna EU. Nu startar ett hårt jobb för premiärminister Theresa May och 
hennes kabinett. Ett första hinder blir att komma överens med Skottland och Nordirland som båda 
motsätter sig utträdet och kräver fortsatt tillträde till EU:s inre marknad. Hot om självständighet från 
Skottland riskerar att sinka processen. Hårda förhandlingar väntar också med EU kring detaljerna i 
utträdet. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier säger sig vilja vara klar med förhandlingarna till 
september 2018. 
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Sverige – konjunktur, politik och räntor 
Svensk ekonomi befinner sig i högkonjunktur. Både hushållen och företagen har en optimistisk syn på 
ekonomin enligt Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer. Riksbanken var däremot 
försiktiga i sina uttalanden vid räntebeskedet i februari. De valde att behålla reporäntan på -0,5% och 
säger att det fortfarande är mer sannolikt att reporäntan sänks än höjs den närmaste tiden. Riksbanken 
ser att konjunkturutsikterna i omvärlden är ljusare, men att det samtidigt råder stor politisk osäkerhet 
på flera håll i världen, vilket gör att riskerna för bakslag har ökat. 
 

Vinster i välfärden, och Socialdemokraten Ilmar Reepalus utredning och förslag om vinsttak, har varit 
omdebatterade ämnen. Socialdemokraterna har troligen målat in sig i ett hörn då partiet i princip lovat 
sina väljare att stoppa vinsterna, samtidigt som man är medvetna om att det blir mycket svårt att 
genomföra i praktiken. Många kommuner är beroende av privata aktörer inom skola och omsorg och 
allt fler röster inom partiet har höjts som uppmanar regeringen att släppa vinsttaket och i stället göra 
upp med alliansen.  
 

 

Stockholmsbörsen 
Kurserna på Stockholmsbörsen steg under februari med 3,9 procent. Det breda indexet för 
Stockholmsbörsen har under månaden tangerat tidigare toppnivåer från våren 2015. Storbolagsindex 
OMX30 har däremot en bit kvar till toppnoteringen från 2015, vilket beror på svag utveckling för några 
av de allra största bolagen såsom H&M, Ericsson och Telia. Majoriteten av börsens bolag har nu lämnat 
årsbokslut för 2016.  Rapporterna har överlag motsvarat de högt ställda förväntningarna och mottagits 
väl av aktiemarknaden.  
 

Framtiden 

Det breda indexet för Stockholmsbörsen är för tillfället nära ”all-time-high”. Positiva tongångar har 
rådit på börsen under en längre tid. Varken Brexit-omröstningen eller valet av Donald Trump som 
amerikansk president har fått marknaden att mer än kortsiktigt oroa sig. Förhoppningarna om 
framtiden är höga inom investerarkollektivet, vilket speglas i relativt höga värderingar. Känslan är att 
vi nu står inför lite av ett vägskäl. Framöver vill det till att börsbolagen verkligen levererar förbättrade 
resultat med stark vinsttillväxt för att inte göra marknaden besviken. Om förväntningarna infrias finns 
det goda förutsättningar för en fortsatt stigande börs.  
 

När aktiemarknaden har visat en god utveckling under en längre tid är det lätt att dras med i 
börsoptimismen och öka risken i sin portfölj genom att till exempel köpa aktier med belåning, eller 
genom att köpa så kallade förhoppningsbolag på börsens mindre listor. Förr eller senare kommer en 
rekyl och då är risken för stora kursfall betydande om man tagit för hög risk. I tider av börsoptimism 
är det istället extra viktigt att se till att ha en bred portfölj av stabila bolag med rimliga värderingar. En 
nyckel till att som investerare sova gott om natten, i både upp och nedgång, är att känna sig trygg med 
att de bolag man äger har en verksamhet och affärsmodell som fungerar över lång tid. Investerare som 
följde dessa principer, och inte drogs med i den allmänna hysterin, klarade sig mycket bättre när IT-
bubblan till slut sprack under år 2000. 
 

Snart stundar årets bolagsstämmor och det kommer att bli rekordstora aktieutdelningar. Totalt 
motsvarar aktieutdelningarna ca 3% av börsens värde. Relativt den låga avkastningen på 
räntebärande tillgångar är det en mycket attraktiv avkastning. Börsbolagen förväntas dessutom öka 
sina vinster betydligt under året. Som aktieägare får man del i bolagens vinsttillväxt genom höjda 
utdelningar över tid.  
 
 
Med vänlig hälsning  
Kapitalförvaltningen   


