
 
 

 

 
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 
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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/5-31/5     FÖRÄNDRING 2017 

Stockholmsbörsen (SAX-index) - + 1,7 % + 10,1 % 

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

Nasdaq (composite index) - + 1,7 %                        + 15,2% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel    - 0,66 % - 0,01 %-enheter + 0,19 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1054)                 - 0,17 % - 0,09 %-enheter - 0,05 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation + 2,87 %   - 0,08 %-enheter                 - 0,13 %-enheter 

Kurs USD/SEK 8,69                 - 17 öre - 40 öre 

Kurs Euro/SEK 9,77 + 12 öre + 20 öre 
 

 

Världen 

Storbritanniens beslut att lämna EU (brexit) för ett år sedan har bidragit till stora påfrestningar för 
den ekonomiska och politiska sammanhållningen inom Europa. Efter Emmanuel Macrons övertygande 
seger i det franska presidentvalet söndagen den 7 maj finns det anledning att se mer optimistiskt på 
unionens och eurons framtid. Efter britternas ”brexit”-beslut har såväl bristerna inom EU som behoven 
av att förändra grunderna för samarbetet blottlagts. Macron vill stärka banden mellan EU´s länder, och 
han är för att inrätta en gemensam finansminister och budget inom eurozonen. Han är även en 
förespråkare av frihandel, öppenhet och internationalism. Mycket talar för att Frankrike under Macron 
tydligare kommer att axla rollen som ledare för EU tillsammans med Tyskland som på senare år varit 
relativt ensamma om den rollen. 
De förestående ”brexit”-förhandlingarna samt USA´s president Donald Trump´s ofta nyckfulla och 
kontroversiella utspel har bidragit till såväl ökad ekonomisk som geopolitisk osäkerhet. Ett starkare 
och mer enat EU har möjlighet bidra till att dämpa denna osäkerhet.  
 

Under 2013 lanserade Kinas president planerna för ett gigantiskt internationellt infrastrukturprojekt. 
Projektet som benämns OBOR (One Belt, One Road) syftar till att anlägga transportvägar från Kina till 
Europa bestående av vägar, järnvägar, gas- och el-ledningar, fiberkablar, hamnar m m. Den 
budgeterade kostnaden för projektet uppgår till 900 miljarder dollar och för att säkra finansieringen 
har det i Peking skapats en särskild ”Världsbank”, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Bland 
demokratiska länder, såsom Japan och USA, väcker planerna misstänksamhet. Kina har listat 65 länder 
som kommer att gynnas av dessa investeringar. Under mitten av maj träffades 28 stats- och 
regeringschefer från delaktiga länder i Peking. Projektet kommer enligt kinesiska makthavare att 
bygga på frihandel som bidrar till ökad global ekonomisk tillväxt. Enskilda länder och miljontals 
människor utmed vägen skall lyftas ur fattigdom. Den geopolitiska effekten blir sannolikt betydande 
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av att Kina genom projektets genomförande stärker sin roll som ekonomisk, politisk och militär 
stormakt. Enskilda företag runt om i världen har dock att se fram emot goda affärsmöjligheter.  
 

Sverige – konjunktur, politik och räntor 
Sveriges ekonomi har utvecklats bättre än vad många prognosmakare spådde inför 2017. Den 
förväntade inbromsningen i konjunkturen har så här långt uteblivit. Bättre omvärldskonjunkturer och 
svag kronkurs som en följd av Riksbankens minusränta, bidrar till ökad export, stigande 
sysselsättning, och att den privata konsumtionen utvecklas väl. Det saknas dock inte behov av politiska 
reformer och incitament syftande till att säkerställa den ekonomiska stabiliteten på längre sikt. Trots 
att sysselsättningen ökar ligger arbetslösheten kvar på i stort sett oförändrad nivå. 
Integrationspolitiken fungerar dåligt och bland nyanlända ökar arbetslösheten. Bostadsbyggandet 
ligger på rekordhög nivå men efterfrågan är än större. Bostadsbristen består och många ekonomer är 
bekymrade över att hushållens skuldsättning ligger på en historiskt hög nivå. Statistik visar att många 
hushåll skulle få betalningsproblem redan efter en relativt mild ränteuppgång. 
 

Stockholmsbörsen 
Stockholmsbörsens All Share Index steg under maj med ca 2 procent och uppgången under 2017 
summeras till 10,2 procent. Börsföretagens vinster steg sammantaget med hela 18 procent, mätt som 
median, under årets första kvartal, jämfört med motsvarande period föregående år. Bland de stora 
industriföretagen andas företagsledarna optimism inför fortsättningen av 2017. Björn Rosengren, VD 
för Sandvik vars produkter används inom ett mycket stort antal industriella områden, gav uttryck för 
denna optimism i en intervju som nyligen publicerades i tidningen Affärsvärden. Med hänvisning till 
konjunkturläget säger Björn Rosengren, citat ”Vi befinner oss i sweet spot, främst inom gruvsidan, och 
den här kraften i konjunkturuppgången har jag inte sett sedan The Rise of China” (sedan 2005-2007).  
 

Framtiden 

Världens två enskilt största ekonomier, USA och Kina, har under det senaste året agerat draglok för 
återhämtningen i det globala konjunkturläget. De positiva spridningseffekterna till andra delar av 
världsekonomin har, av de senaste månadernas ekonomiska statistik att döma, varit påtagliga. 
Konjunkturläget har förstärkts under de senaste månaderna vilket bidragit till uppjusterade 
prognoser över den globala BNP-tillväxten för innevarande år och 2018. 
 

Såväl de amerikanska som de europeiska börsbolagen överträffade sammantaget analytikernas 
vinstförväntningar med god marginal under årets första kvartal. Den redovisade vinsttillväxten, 
jämfört med motsvarande period föregående år, var den högsta sedan 2011. 
Under de senaste tio åren har företagens investeringar i ny produktionsutrustning legat på en 
historiskt låg nivå som en följd av den utdragna och långsamma ekonomiska återhämtningen i 
världsekonomin efter finanskrisen. Med tiden har det byggts upp ett uppdämt behov av att ersätta 
gammal utrustning och teknik. Nu syns tecken som tyder på en ökad investeringsvilja bland företagen. 
De positiva effekterna från en våg av ökade företagsinvesteringar i modern teknik skall inte 
underskattas. En sådan utveckling kan lägga grund för en samhällsekonomiskt sund 
konjunkturutveckling baserad på ökad effektivitet, nya innovationer, ökad sysselsättning, stigande 
löner och företagsvinster som bidrar till högre skatteintäkter. 
 

På de ledande aktiemarknaderna har utvecklingen varit positiv under året och den generella 
värderingen av börsbolagen är för närvarande högre än det historiska genomsnittet. I förhållande till 
det låga ränteläget och i jämförelse med avkastningen på andra likvida placeringsalternativ framstår 
värderingen på aktiemarknaderna vara rimlig. Mot bakgrund av den pågående återhämtningen i 
världskonjunkturen och den framtidsoptimism som företagens kvartalsrapporter ger uttryck för finns 
det anledning att se framtiden an med försiktig optimism.   
 
Med en önskan om en riktigt skön sommar  
Kapitalförvaltningen  
 

P.S. Vi gör ett uppehåll med Kapitalförvaltningsbrevet under juli och augusti.   


