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MÅNADENS NYCKELTAL RÄNTA/KURS FÖRÄNDRING 1/9-30/9     FÖRÄNDRING 2017 

Stockholmsbörsen (SAX-index) - + 5,5 % + 9,6 % 

New York-börsen (S&P 500)  - + 1,9 % + 12,5 % 

Nasdaq (composite index) - + 1,1 %                    + 20,7 % 

Ränta 90-dagars statsskuldväxel    - 0,46 % + 0,29 %-enheter + 0,13 %-enheter 

Ränta 5-årig statsobligation (1054) - 0,02 % + 0,05 %-enheter + 0,11 %-enheter 

Ränta 30-årig amerikansk obligation + 2,86 %   + 0,13 %-enheter                + 0,14 %-enheter 

Kurs USD/SEK 8,14                 + 21 öre - 96 öre 

Kurs Euro/SEK 9,62 + 17 öre + 5 öre 
 

 

Världen 
Utvecklingen på aktiemarknaderna har under september präglats av en positiv underton med stigande 
aktiekurser i såväl Europa, USA som i Asien. I nyhetsflödet har penningpolitiska utspel från centralbankerna 
och valet i Tyskland rönt stor uppmärksamhet. 
 

Efter Tysklands val till förbundsdagen den 24 september står det klart att kristdemokraten Angela Merkel 
kan sitta kvar som Tysklands förbundskansler. Därmed är Europas Supervalår, med val i Nederländerna, 
Frankrike och Tyskland, fullbordat. Inför 2017 var osäkerheten stor om Europas framtid. I stort sett 
samtliga bedömare hade underskattat de nationalistiska och främlingsfientliga politiska strömningar som 
bidrog till att Storbritannien valde att lämna EU, och gav utrymme för Donald Trump att bli vald till 
president i USA. Det europeiska politiska etablissemanget kan, trots ökat väljarstöd för högerextrema 
partier, andas ut efter de tre europeiska valresultaten. Såväl Frankrikes president Macron som Tysklands 
förbundskansler Merkel vill stärka banden mellan EU´s länder, och är förespråkare av frihandel, öppenhet 
och internationalism. Som företrädare för Europas två enskilt mest betydelsefulla länder kan Macron och 
Merkel gemensamt bidra till ett starkare och mer enat EU. Det är en faktor som kan bidra till att dämpa 
osäkerheten i en omvärld som i allt högre grad kommit att präglas av mindre öppenhet och ökade 
geopolitiska spänningar.        
 

Sedan finanskrisens utbrott 2008 har världens centralbanker stöttat den ekonomiska tillväxten med 
enorma penningpolitiska stimulanser (negativa räntor och stödköp av obligationer) i en omfattning som 
saknar historiska jämförelser. För att undvika ekonomiska bakslag måste en omläggning av 
penningpolitiken, mot minskade stimulanser och normaliserade räntenivåer, ske med stor försiktighet. 
Det rådde därför en påtaglig spänning på de finansiella marknaderna under slutet av 2016 då den 
amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed, höjde styrräntan för första gången på flera år, med 0,25 
procentenheter till intervallet 0,25-0,5 procent. Sedan dess har Fed genomfört ytterligare två 
räntehöjningar om vardera 0,25 procentenheter. Under september beslutade Fed att från oktober succesivt 
minska sin balansräkning som efter stödköp av obligationer ökat från ca 900 mdr USD hösten 2008, till         
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4 500 mdr USD. Genom att inte återinvestera de likvider som löpande frigörs vid förfall av obligationer 
kommer Feds balansräkning inledningsvis att krympa med 10 mdr USD per månad.  
 

Den löpande statistiken över det rådande konjunkturläget i USA har varit positiv. Under årets andra kvartal 
ökade BNP i USA med 3,2 procent jämfört med föregående kvartal, vilket var något mer än vad analytikerna 
räknat med. I stort sett samtliga delar av världsekonomin befinner sig för närvarande i en positiv 
konjunkturell trend enligt den löpande ekonomiska statistiken.  

 
Sverige – konjunktur, politik och räntor 
Under föregående år ökade Sveriges BNP med 3,3 procent och flertalet bedömare räknade med en 
avmattning under 2017. Den svenska konjunkturen har dock inte uppvisat några tecken på att mattas av 
under året. Konjunkturinstitutet KI´s månatliga barometerindikator över stämningsläget i den svenska 
ekonomin steg oväntat under september, från en redan hög nivå föregående månad. Det positiva utfallet 
var främst drivet av förstärkta signaler från tillverkningsindustrin, vars delindex inom KI´s indikator 
noterade den högstanivån någonsin.  
 

Stockholmsbörsen 
Kurserna på Stockholmsbörsen steg med hela 5,5 procent under september och återhämtade därmed större 
delen av nedgången under sommaren. Uppmuntrande löpande ekonomisk statistik och positiva tongångar 
från enskilda företag, har bidragit till att placerarna med förnyad tilltro till företagens vinstutveckling tagit 
sikte mot den stundande rapportperioden för årets tredje kvartal. Bilsäkerhetsföretaget Autoliv överväger 
att dela upp sin verksamhet i två separata börsnoterade företag. Autoliv är världsledande leverantör av så 
kallad passiv säkerhetsutrustning; krockkuddar, rattar och rullbälten (Passive Safety), och innehar därtill 
en långt framskjuten position inom utveckling av aktiva säkerhetssystem; olika tillämpningar baserade på 
radar- och kamerateknik, styrenheter och sensorer samt bromssystem, (Electronics). Beskedet 
uppskattades på aktiemarknaden. Autolivs aktiekurs steg med hela 17 procent under månaden.  
 

Framtiden 
Den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntehöjningar och nedtrappade stimulanser under 
2017 har mottagits utan dramatik på de finansiella marknaderna. Detta är ett gott betyg åt Fed´s förmåga 
att bedriva en väl avvägd penningpolitik och kommunicera med marknaden. Noterbart är att många 
ekonomer sedan finanskrisens utbrott kritiserat centralbankernas massiva stimulanser, och varnat för 
allvarliga bakslag i konjunkturen då penningpolitiken skall normaliseras. 
I USA, världens enskilt mest betydelsefulla ekonomi, har konjunkturen utvecklats väl under året och de 
amerikanska aktiemarknaderna noterade nya rekordnivåer under utgången av september. Detta trots att 
president Trump hittills misslyckats med att driva igenom den tillväxtfrämjande politik, med 
skattesänkningar och infrastruktursatsningar, som han gick till val på.  
 

De senaste månadernas framåtblickande konjunkturstatistik vittnar om en väl synkroniserad och 
överraskande stark global tillväxt, främst drivet av förbättrade utsikter bland ekonomierna i Europa och 
Asien. 
Med den globala konjunkturuppgången i ryggen kommer sannolikt fler centralbanker att under det 
kommande året följa den amerikanska centralbankens exempel och med försiktighet lägga om inriktningen 
mot en mer åtstramande penningpolitik. De globala inflationsförväntningarna är alltjämt dämpade vilket 
talar för att ränteläget förblir relativt lågt under överskådlig tid.  
 

Sveriges ekonomi går på högvarv och under oktober tillkännager en stor del av börsbolagen resultaten från 
årets tredje kvartal. Inte utan fog andas placerarna på Stockholmsbörsen förnyad optimism efter 
sommarmånadernas börsnedgång. Vi ser med tillförsikt fram mot årets avslutande kvartal.               
  
Med vänlig hälsning, 
Kapitalförvaltningen  


