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Den förhöjda marknadsvolatiliteten visar inga tendenser på att återvända nedåt. Kanske måste investerare därför räkna med en allt skakigare resa fram-

gent. Under mars föll världens börser brett och i USA har en förtroendekris drabbat tekniksektorn. Trots en förhöjd oro på världens börser presenterar 

OECD en optimistisk prognos med goda tillväxtutsikter.

Fortsatt nervositet 
på börsen
När årets första kvartal nu kan summeras är det i synnerhet marknads-

volatilitetens återkomst som står i fokus för investerarkollektivet. Det 

amerikanska storbolagsindexet S&P 500 hade under årets första tre 

månader hela sex handelsdagar med förändringar överstigande plus/

minus 2 procent. Detta står i stark kontrast till helåret 2017 då inga såda-

na förändringar ägde rum. Det amerikanska volatilitetsindexet VIX ligger 

därmed kvar på, sett utifrån de senaste årens perspektiv, höga nivåer. 

Under mars månad har det varit en bred nedgång på världens börser och 

totalt sett backade världsindex med omkring 3,6 procent. För stock-

holmsbörsens del stannade nedgången på knappt 3 procent. I USA har 

”techbolag” såsom Facebook, Twitter och Amazon fallit kraftigt. Detta 

främst till följd av ökade förtroendeproblem vad gäller personlig integritet 

och dataskydd. 

Trump dumpar 
Tillerson
Efter flera månader av rykten om meningsskiljaktigheter och osämja 

sparkar Donald Trump slutligen sin utrikesminister Rex Tillerson, som 

ersätts med CIA-chefen Mile Pompeo. På ett för Trump ganska typiskt vis 

tillkännagavs bytet på twitter – detta redan innan Tillerson själv hade blivit 

informerad. Mike Pompeo sägs stå betydligt närmare presidenten i en rad 

viktiga frågor där Tillerson har haft avvikande uppfattningar. Det handlar 

om saker som frihandel, om kärnenergiavtalet med Iran som Tillerson ville 

bevara samt om parisavtalet som han inte ville lämna. Särskilt högaktuellt 

är också de stundande förhandlingarna med Nordkorea. President Trump 

har tidigare öppet kritiserat Rex Tillersons hantering av just nordkoreafrå-

gan.

OECD höjer 
tillväxtprognosen 
för 2018
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) presen-

terade i mars sin halvårsvisa prognos över utvecklingen i världsekonomin. 

OECD höjer sin globala tillväxtprognos för 2018 från 3,7 procent till 3,9 

och konstaterar samtidigt att världsekonomin nu äntligen växer i sin 

historiskt normala hastighet. De finanspolitiska reformerna i USA pekas ut 

som nyckelfaktorer bakom de uppreviderade tillväxtutsikterna. Skatte-

sänkningarna och högre offentliga utgifter stärker inhemsk efterfrågan 

och ökar det ekonomiska förtroendet bland hushåll och företag. Även i 

euroområdet är tillväxten stark och brett baserad. Investeringarna ökar till 

följd av en stark global efterfrågan. 

 Handelsprotektionism pekas emellertid ut som en nyckelrisk mot den 

globala återhämtningen och skulle kunna komma att påverka förtroende, 

investeringar och jobb negativt. Man varnar i synnerhet regeringar och 

stålproducerande länder för ökad eskalering och rekommenderar globala 

lösningar för att komma till rätta med överkapaciteten i den globala 

stålindustrin.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 3 april: Spotify börsintroduceras i USA
• 6 april: USA presenterar arbetsmarknadsstatistik
• 18 april: ECB presenterar inflationsstatistik
• 26 april: Riksbanken lämnar räntebesked

Den information som återges i detta månadsbrev, inkluderat an taganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. som anges häri är framtagen av Strukturinvest och återger Strukturinvests 
bedömning vid tidpunkten för publiceringen av detta månadsbrev. Vår bedömning kan således komma att förändras och detta mycket snabbt. Informationen i detta månadsbrev riktar sig endast till 
Strukturinvests kunder. Informa tionen riktar sig inte till personer eller företag i USA eller i något annat land där offentliggörande av information av detta slag är förbjudet eller rätten därtill på annat sätt 
begränsad. Informa tionen i detta månadsbrev är baserad på källor som vi på Struk turinvest bedömer vara tillförlitliga. Strukturinvest åtar sig dock inget ansvar för att informationen är riktig eller fullständig. 
Struk turinvest, inkluderat dess styrelse, ledning och personal, från säger sig allt ansvar för all skada, inkluderat direkt eller indirekt skada, som kan följa av användandet av informationen i detta månadsbrev. 
Informationen i detta månadsbrev tar inte heller hänsyn till just dina särskilda behov, ekonomiska förhållanden, målsättningar eller dylikt. Informationen utgör inte heller en rekommendation eller ett inves-
teringsråd från Strukturinvests sida. Du rekommenderas därför att alltid ta professionell rådgivning innan du fattar några investeringsbeslut. Varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av dig och 
på ditt eget ansvar. Strukturinvest vill i detta sammanhang särskilt framhålla att alla investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller bli 
helt värdelös. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Spridning eller mångfaldigande av detta månads brev får inte ske utan Strukturinvests medgivande. Det går naturligtvis bra att 
citera oss, men då skall källan anges. Ansvarig person för detta månadsbrev är Thomas Olsson, VD Strukturinvest.
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Europeiska obligationer (iBoxx EUR Ezsov OA TR)

Källa: Bloomberg. Period: 4 april 2013 – 3 april 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Amerikanska obligationer (iBoxx USD Treas TR)
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UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA OBLIGATIONER

Råvaror (S&P GSCI Index Spot Index)

Källa: Bloomberg. Period: 4 april 2013 – 3 april 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 4 april 2013 – 3 april 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA AKTIER

VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 4 april 2013 – 3 april 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING VOLATILITET

UTVECKLING EUROPEISK OCH AMERIKANSK KREDITRISK

Amerikansk kreditrisk (MARKIT CDX.NA.HY.29)

Källa: Bloomberg. Period: 4 april 2013 – 3 april 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING OMXS 30 INDEX

OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 4 april 1998 – 29 mars 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSEN (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

Mars 2018 2018

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) -3% -3%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -2% -4%

USA (S&P 500 Index) -3% -2%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -2% 7%

Ryssland (RDX Index) -5% 4%

Indien (NSE Nifty 50 Index) -4% -3%

Kina (HSCEI Index) -3% -1%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

2% 2%

Guld (S&P GSCI Gold Offical 
Close Index ER)

0% 0%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

5% 8%

28 mars 2018

Sverige (OMXS 30 Index) 17,06

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 15,03

USA (S&P 500 Index) 20,81

Brasilien (MSCI Brazil Index) 20,50

Ryssland (RDX Index) 7,09

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,64

Kina (HSCEI Index) 9,57

28 mars 2018 28 februari 2018

3 mån -0,36 -0,46

10 år 1,21 1,32

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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28 mars 2018 28 februari 2018

USDSEK 8,36 8,29

EURSEK 10,29 10,11

GBPSEK 11,72 11,41

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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Maila info@strukturinvest.se


