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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/6-31/8     FÖRÄNDRING 2017 

Stockholmsbörsen (SAX-index) - - 5,7 % + 3,8 % 

New York-börsen (S&P 500)  - + 2,5 % + 10,4 % 

Nasdaq (composite index) - + 3,7 %                    + 19,4% 

Ränta 90 dagars statsskuldväxel    - 0,75 % - 0,09 %-enheter + 0,10 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1054) - 0,07 % + 0,10 %-enheter + 0,05 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation + 2,73 %   + 0,14 %-enheter                + 0,01 %-enheter 

Kurs USD/SEK 7,93                 - 76 öre - 116 öre 

Kurs Euro/SEK 9,45 - 32 öre - 12 öre 
 

 

Världen 
Världsekonomin fortsätter att förbättras i en allt starkare takt. Det globala inköpschefsindexet, som anses 
vara en av de bästa globala konjunkturindikatorerna, är på en högre nivå än under förra året. IMF förväntar 
sig att den reala BNP tillväxten ska öka från 3,2% förra året till 3,5% i år. Den amerikanska ekonomin har 
fortsatt att utvecklas väl trots att den politiska turbulensen inneburit att inga av Donald Trumps utlovade 
reformer trätt i kraft. Den ekonomiska utvecklingen i Europa är kanske den som har överraskat mest i 
positiv bemärkelse med en BNP-tillväxt om 2,2% under andra kvartalet, vilket är den högsta tillväxten 
sedan 2011. De sydeuropeiska ekonomierna som stått och stampat sedan finanskrisen 2008/2009 börjar 
äntligen visa tecken på högre aktivitet. Den förbättrade konjunkturen i världen kan skönjas i att företagen 
rapporterar stigande vinster och att arbetslösheten i de flesta utvecklade länder sjunker. 
 

Den allt bättre konjunkturen har medfört att många centralbanker världen över börjar närma sig ett skifte 
i sin penningpolitik. Sedan 2008 har centralbankerna pumpat in hela 15 biljoner dollar i det ekonomiska 
systemet för att lyfta världsekonomin ur finanskrisen. Nu när risken både för deflation och recession anses 
låg i många ekonomier börjar det bli dags att minska stimulanserna för att inte riskera en överhettning. 
Skiftet innebär en gradvis nedtrappning av de kontinuerliga köp av obligationer som genomförts och 
normalisering av styrräntorna.  
 

Ett stort tema under sommaren har varit den amerikanska dollarns utveckling. Dollarn, som under flera år 
stärkts mot världens övriga valutor, har under de senaste månaderna tappat rejält i värde. Tappet mot den 
svenska kronan har varit nära 15% sedan toppnoteringen 9,40kr i slutet av 2016. Den osäkerhet kring 
amerikansk ekonomi som det politiska kaoset kring Donald Trump har orsakat, samt en överraskande stark 
europeisk tillväxt, har nämnts som förklaringar till dollarfallet. En svagare dollar missgynnar den svenska 
industrins export, men får i det stora hela anses vara positivt för den globala ekonomin då nära 40-50% av 
världens skulder är denominerade i dollar. En svagare dollar minskar således den globala skuldbördan.  
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Sverige – konjunktur, politik och räntor 
Den statistik som har inkommit pekar mot att den svenska högkonjunkturen förstärks. Konjunkturinstitutet 
reviderade i augusti upp prognosen för BNP-tillväxten 2017 till 3%, från tidigare 2,5%. Sysselsättningen 
fortsatte att öka snabbt under det andra kvartalet. Baksidan av detta är att bristen på kvalificerad 
arbetskraft börjar bli tydlig. 41% av näringslivet uppger att de har brist på arbetskraft, vilket kommer att 
hämma tillväxten framöver och medföra att lönerna ökar i snabbare takt. 
 

Inflationstakten uppmättes i juli till 2,2% och överträffade därmed för första gången sedan 2012 
Riksbankens mål om till 2%. Vid Riksbankens senaste direktionsmöte i juli kommunicerade direktionen att 
en höjning av reporäntan väntas ske först i mitten av 2018. I Riksbankens protokoll poängterar direktionen 
vikten av att inflationen varaktigt ligger nära 2%. För att så ska ske behövs en fortsatt god konjunktur och 
en svensk krona som inte stärks för snabbt. Därför kommer de sannolikt att vara mycket försiktiga med att 
strama åt penningpolitiken för snabbt framöver.  
 

Inom svensk politik har det varit stormigt under sommaren. IT-skandalen på Transportstyrelsen ledde till 
att Alliansen väckte en misstroendeförklaring mot tre statsråd. I augusti valde Moderaternas partiledare 
Anna Kinberg Batra att avgå. Moderaterna har under det senaste året tappat rejält i väljarundersökningarna 
och till slut blev trycket från starka grupperingar inom det egna partiet för hårt.  
 

Stockholmsbörsen 
Kurserna på Stockholmsbörsen sjönk under juni till augusti med ca 6%. Efter ett antal kvartal där bolagen 
överträffat förväntningarna vid kvartalsrapporteringen hade förväntningarna denna gång skruvats upp för 
mycket. Flertalet bolag, framför allt bland verkstadsbolagen, föll ganska kraftigt efter sina kvartalsrapporter 
trots att bolagen uppvisade mycket god vinsttillväxt. Verkstadsindex har utvecklats betydligt sämre än 
börsen som helhet under perioden, vilket delvis förklaras av det kraftiga dollarfallet. Storbankerna lämnade 
stabila rapporter och bankaktier har utvecklats bättre än andra sektorer.  
 

Framtiden 
För att vara framgångsrik som investerare gäller det att vara ödmjuk inför den ständiga osäkerhet om 
framtiden som råder. Det enda vi kan säga med säkerhet om framtiden är att vi inte mycket vet. Både det 
faktum att den teknologiska utvecklingen går snabbare och snabbare och att många företag nu konkurrerar 
på ett globalt plan bidrar till att etablerade företag hela tiden måste vara vaksamma på förändringar. Ett 
företag kan gå från att ha en relevant produkt på en marknad till att i nästa stund bli utkonkurrerad. Vilka 
kunde för 20 år sedan tro att Amazon skulle vara världens största varuhus, Apple världens största företag 
eller att Facebook skulle ha 2 miljarder aktiva användare. Vem vet vilka möjligheter och problem framtida 
innovation bär med sig? Intelligenta robotar, självkörande bilar och smarta uppkopplade prylar kommer 
säkerligen förändra vår vardag framöver på sätt vi inte kan föreställa oss idag.  
 

Ett sätt för en investerare att hantera den här typen av osäkerhet är att ha en väldiversifierad portfölj med 
företag inom olika sektorer. Då skyddar man sig mot att enstaka aktier som drabbas av problem förstör 
totalavkastningen i portföljen. Ett bra exempel är Ericsson som år 2000 med ett börsvärde på 1 800 
miljarder kronor utgjorde nästan 40% av hela Stockholmsbörsens värde. Idag, 17 år senare, har Ericsson 
ett börsvärde på endast 157 miljarder kronor. En investering i en indexfond år 2000 drabbades väldigt hårt 
av Ericssons debacle jämfört med en välbalanserad portfölj som inte tillåter att enskilda innehav blir för 
stora.  
 

Trots den senaste tidens börsfall är det just nu svårt att se att några riktigt mörka moln ska torna upp sig 
på börshimlen under hösten. Aktiemarknadens värdering är relativt hög i ett historiskt perspektiv, vilket 
den också har varit under en längre tid. Alternativen till börsen om man söker avkastning är få och givet 
den goda konjunkturen bör aktier även fortsättningsvis ge god avkastning för den långsiktige.    
  
Med vänlig hälsning, 
Kapitalförvaltningen  


