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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/4-30/4     FÖRÄNDRING 2017 

Stockholmsbörsen (SAX-index) - + 3,5 % + 9,0 % 

New York-börsen (S&P 500)  - + 1,0 % + 6,7 % 

Nasdaq (composite index) - + 3,2 %                        + 13,2% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel    - 0,65 % - 0,01 %-enheter + 0,20 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1054)                 - 0,08 % + 0,07 %-enheter + 0,04 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation + 2,95 %   - 0,05 %-enheter                - 0,05 %-enheter 

Kurs USD/SEK 8,86                 - 18 öre - 23 öre 

Kurs Euro/SEK 9,65 + 9 öre + 8 öre 
 

 

 

Världen 

Utvecklingen på världens aktiemarknader präglades av optimism under april. I såväl USA som i flera 
europeiska länder har aktieindexen noterat nya rekordnivåer i takt med att börsbolagen redovisat 
över förväntan starka resultat under årets första kvartal. I USA är den aggregerade vinsttillväxten för 
de amerikanska storbolag som hittills tillkännagivit kvartalsboksluten den högsta sedan 2011.  
Det globala aktieindexet MSCI World har omräknat till svenska kronor stigit med ca 5 procent under 
2017, och med hela 23 procent under de senaste tolv månaderna. En allmän betraktare frågar sig 
förmodligen hur denna gynnsamma utveckling varit möjlig. Det senaste året har präglats av ökade 
geopolitiska spänningar i världen och media har belyst den tilltagande ekonomiska osäkerhet som de 
oväntade valresultaten i Storbritannien (Brexit) och USA (presidentvalet) givit upphov till. 
Under inledningen av 2016 spred sig missmodet över världens aktiemarknader. Industrikonjunkturen 
som varit modest under en relativt lång period utvecklades sämre än förväntat, och marknadspriserna 
för flera råvaror föll från redan låga nivåer. Världsmarknadspriset på olja (brent) som under den 
senaste högkonjunkturen 2011 handlades till ca 130 USD/fat kostade under januari 2016 runt 25 
USD/fat (f n ca 52 USD/fat)).  
I samband med att flertalet analytiker reviderat ned sina prognoser gav dock den löpande ekonomiska 
statistiken signaler om en förestående stabilisering av konjunkturläget. Under andra halvan av 2016 
vittnade industriföretagens delårsrapporter om en gradvis förstärkning i marknadens efterfrågan av 
varor och tjänster. Denna utveckling skall betraktas utifrån ett globalt makroekonomiskt 
konjunkturförlopp, och inte kopplas till Storbritanniens planerade utträde ur EU eller president 
Trumps vidlyftiga vallöften. Ett rimligt antagande är att det förstärkta konjunkturläget bidragit till att 
motverka turbulens på de finansiella marknaderna under en tid som kantats av omvälvande händelser.  
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Ekonomiska bedömare är generellt sett överens om att de senaste decenniernas globalisering av 
världsekonomin med ökad frihandel och öppnare samhällen har främjat den ekonomiska tillväxten 
och framväxten av nya välfärdssamhällen.  
 
Sverige – konjunktur, politik och räntor 
Sverige har ur en internationell jämförelse starka offentliga finanser och BNP-tillväxten har under de 
senaste åren legat i topp bland industriländerna. Trots detta ligger inflationstakten en bra bit under 
den nivå på 2 procent som Riksbanken i sitt uppdrag har att verka för genom penningpolitiken. 
Riksbankens ledamöter beslutade vid sitt penningpolitiska möte den 27 april att lämna reporäntan 
oförändrad på -0,5 procent. En första höjning av reporäntan bedöms ske under mitten av 2018, vilket 
är ett kvartal senare än vad banken tidigare prognostiserat. Vidare beslutades att utöka och förlänga 
programmet för återköp av statsobligationer.   
Många ekonomer menar dock att den låga inflationstakten inte utgör något stort problem för den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige. Kritikerna befarar att Riksbanken genom sina försök att uppnå 
inflationsmålet snarare bidrar till att skapa framtida ekonomiska problem än det motsatta. De senaste 
årens kraftigt stigande fastighetspriser och ökade skuldsättning bland svenska hushåll lyfts ofta fram 
som en potentiell risk. Under det senaste tio åren har motsvarande utveckling i såväl USA, 
Storbritannien och Norge ändat ut i ekonomiska bakslag. 
 
 

 

Stockholmsbörsen 
Stockholmsbörsens All Share Index har den senaste tiden noterat nya högsta nivåer. Under april steg 
kurserna med 3,5 procent vilket innebär att uppgången under 2017 summeras till 9 procent.  
Majoriteten av börsens storbolag har nu lämnat bokslut för årets första kvartal. Rapporterna har 
sammantaget med råge överträffat de högt ställda förväntningar som de senaste kvartalens positiva 
konjunktursignaler givit upphov till. Industribolag såsom, Atlas Copco, Sandvik, SKF och Volvo har 
redovisat häpnadsväckande starka resultat och hög orderingång. Företagsledarna vittnar om en 
ekonomisk återhämtning som spänner över stora delar av världsekonomin. Ekonomierna i Europa och 
Asien med Tyskland och Kina som draglok utvecklas bättre än förväntat och utsikterna för de närmaste 
månaderna bedöms vara ljusa.  
 

Framtiden 

I såväl Europa som i USA drabbades en stor andel av befolkningen hårt av finanskrisen. Alltjämt är de 
ekonomiska förhållandena för många människor sämre idag än för tio år sedan. Denna utveckling har 
bidragit till en känsla av uppgivenhet och oro inför framtiden bland människor. Som en konsekvens av 
denna utveckling har en misstro mot det etablerade politiska etablissemanget vuxit fram, vilket 
britternas beslut att lämna EU liksom utfallet av det amerikanska presidentvalet är ett uttryck för.  
Presidentvalet i Frankrike på söndag den 7 maj belyser väl den politiska trend som råder inom den 
demokratiserade delen av världen. Valet står mellan Macron som förespråkar öppenhet och 
internationalism, och Le Pen som representerar slutenhet och nationalism. Opinionsmätningarna 
pekar mot en seger för Macron.  
I USA har Donald Trump hittills haft svårigheter att omvandla sina vallöften till reell politik. Allt fler 
bedömare betvivlar att presidentens vidlyftiga förslag om kraftigt sänkta företagsskatter och statligt 
finansierade infrastrukturinvesteringar fullt ut kommer att kunna förankras i kongressen. 
Förväntningarna om stigande tillväxttakt i den amerikanska ekonomin som en följd av president 
Trumps ekonomiska politik har tonats ned.  
Den positiva tillväxttrend som den globala ekonomin befinner sig i har under året bidragit till rejäla 
uppgångar på världens aktiemarknader. Konjunkturläget har förbättrats inom i storts sett samtliga 
regioner i världen och företagsledarnas kommentarer till kvartalsboksluten andas optimism inför de 
kommande månadernas utveckling.   
 

Med vänlig hälsning  
Kapitalförvaltningen   


