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Ett nytt år står för dörren. I årets första månadsbrev sammanfattar vi det gångna året och blickar framåt mot 2017. 

Politiska händelser 
påverkar 
världsekonomin
2016 präglades av två viktiga politiska händelser – Storbritanniens beslut 

att lämna EU och det amerikanska presidentvalet där Donald Trump 

valdes till ny president. Utfallen i de båda folkomröstningarna sågs inte 

långt tidigare som högst osannolika och det är ett faktum att den politiska 

kartan ritats om. Utmaningen under 2017 blir hur dessa händelser ska 

hanteras. Pundet har försvagats efter Brexit, men bortsett från det har 

konsekvenserna varit försumbara. Nu återstår att se hur utträdesförhand-

lingarna fortlöper och vilka effekter det får på den brittiska ekonomin. 

I USA har marknaden reagerat positivt på Trumps första uttalanden, 

kanske framförallt för att tidigare mer extrema löften tonats ner och man 

tror att det åtminstone inte blir lika illa som befarat. Trump har bland annat 

utlovat stora investeringar i infrastruktur och skattereformer, vilket tolkas 

som att den nya presidenten kommer att skapa inflation och tillväxt.  

Trump har dock ännu inte tillträtt som president och hur han faktiskt 

kommer att ta sig an sin nya roll återstår att se. 

 På den politiska agendan för 2017 står folkomröstningar i länder som 

Frankrike och Nederländerna. Den våg av nationalism som vi sett under 

den senaste tiden är högst påtaglig i dessa länder och om de nationa-

listiska partierna vinner mark är det troligt att vi får se en ökad protek-

tionism, vilket kan leda till en minskad internationell handel och ökade 

spänningar i eurosamarbetet. 

2016 avslutas i 
positiva tongångar
Marknaden drog en lättnadens suck efter presidentvalet i USA. De 

kraftiga börsfallen uteblev och marknaden tolkar snarare Trumps första 

uttalanden som att hans politik kommer att leda till en stigande tillväxt, vil-

ket lett till att både börser och räntor stigit. Den svenska börsen avslutade 

året på +5 procent, med en uppgång om 2,4 procent i december. Det 

amerikanska aktieindexet S&P 500 steg med 8,5 procent under året. I 

Europa gjorde en skakig inledning på året att det europeiska aktieindexet 

EuroSTOXX 50 steg med 0,1 procent på årsbasis. Indexet hade dock en 

uppgång om nästan 8 procent i december. 

Ränteuppgångar 
i presidentvalets 
kölvatten
Förväntningar om tillväxt har även satt avtryck i räntemarknaden och 

framförallt i USA har vi sett betydande ränteuppgångar. Den amerikanska 

centralbanken Fed höjde i december styrräntan ett steg till intervallet 

0,5–0,75 procent och justerade upp räntebanan, vilket innebär att man 

förväntar sig tre höjningar under 2017. Stigande amerikanska räntor har 

lett till stigande räntor också på andra marknader. Europeiska obligationer 

har överlag en högre risk än amerikanska och betalar därför en högre rän-

ta. När de amerikanska räntorna stiger måste även de europeiska stiga 

för att spegla skillnaden i risk. Både Riksbanken och ECB förväntas dock 

fortsätta hålla styrräntan låg under en längre tid framöver då inflationen 

fortfarande är svag. 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 6 januari: USA redovisar arbetsmarknadsstatistik
• 12 januari: Sverige redovisar inflationssiffror
• 17 januari: ZEW redovisar rapport över det ekonomiska 

sentimentet i Eurozonen
• 18 januari: Fed redovisar Beige Book
• 19 januari: ECB lämnar räntebesked
• 26 januari: Storbritannien redovisar BNP-siffror
• 27 januari: USA redovisar BNP-siffror
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 3 januari 1997 – 30 december 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 3 januari 2012 – 30 december 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 2 januari 2012 - 30 december 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 3 januari 2012 – 30 december 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 3 januari 2012 – 30 december 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Grafen visar utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden i förhållande till utveck-
lingen i kreditrisk på samma marknad. Grafen visar att en stigande kreditrisk ofta 
sammanfaller med en fallande aktiemarknad och vice versa.

UTVECKLING OMXS 30 INDEX

UTVECKLING EUROPEISKA OCH AMERIKANSKA OBLIGATIONER

UTVECKLING RÅVAROR OCH GLOBALA AKTIER UTVECKLING EUROPEISK KREDITRISK OCH EUROPEISKA AKTIER

UTVECKLING VOLATILITET
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSEN (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

December  2016 2016

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 2% 5%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 8% 0%

USA (S&P 500 Index) 2% 9%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 0% 63%

Ryssland (RDX Index) 13% 58%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 0% 4%

Kina (HSCEI Index) -5% -3%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

6% 29%

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

-2% 7%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

9% 47%

30 december 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 17,98

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 19,61

USA (S&P 500 Index) 20,55

Brasilien (MSCI Brazil Index) 111,16

Ryssland (RDX Index) 9,80

Indien (NSE Nifty 50 Index) 20,72

Kina (HSCEI Index) 8,44

30 december 2016 30 november 2016

3 mån -0,59 -0,62

10 år 1,10 1,06

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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30 december 2016 30 november 2016

USDSEK 9,11 9,23

EURSEK 9,58 9,77

GBPSEK 11,28 11,54

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER

Vill du prenumerera på vårt månadsbrev?  
Maila info@strukturinvest.se


