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Ännu ett händelserikt år har passerat! I årets första månadsbrev sammanfattar vi det gångna året och blickar framåt mot det nya. Årsskiftet innebär 

genomgripande regelförändringar på finansmarknaden. Detta tittar vi också lite närmare på.

Året som gått
När böckerna för 2017 nu stängs är det många som kan dra en lättna-

dens suck. Vid den här tidpunkten förra året framstod hoten mot den 

globala ekonomin som både många och svåra. Osäkerheten på hur de 

redan högt värderade aktiemarknaderna skulle hantera Trumps isola-

tionism, komplicerade brexitförhandlingar samt flera ödesval på den 

europeiska kontinenten gjorde att det var många som befarade mer bistra 

börstider.

 Med facit i hand kan vi konstatera att 2017 blev betydligt bättre än 

befarat. Vi har sett positiva tillväxtsiffror i samtliga världsdelar och nya 

börsrekord på flera håll. Här hemma kan vi konstatera att Stockholms-

börsen nu har slutat på plus (OMXS30 omkring 4 procent) för sjätte 

året i rad. En ”streak” som bara inträffat två gånger tidigare i historien. 

Bidragande orsaker är en fortsatt mycket expansiv penningpolitik och 

företag vars resultat levt upp till högt ställda förväntningar. Även i USA har 

optimismen varit stor. Här har börskurserna, och därmed värderingarna, 

skjutit i höjden. Detta inte minst till följd av landets gigantiska skatteom-

läggning där bl.a. bolagsskatten skall sänkas från 35 till 21 procent. 

För Europas del har frånvaron av politiska härdsmältor gjort att riskerna 

reducerats och utsikterna förbättrats. Noterbart är att de svåra förhandli-

garana om brexit har nått vissa framgångar under årets sista månad. Till 

exempel har EU-medborgares rätt att stanna i Storbritannien garanterats 

och det blir inte heller någon hård gräns mellan Nordirland och Irland som 

vissa befarat.

Året som kommer
Osäkerheten inför 2018 är alltjämt hög. Av största vikt blir utvecklingen i 

de ekonomiska dragloken USA och Kina. I Europa vänds blickarna mot 

ECB och dess tidsplan för de diverse obligationsköpen och därmed för 

ränteutvecklingen. På hemmaplan bör prisutvecklingen på den svenska 

bostadsmarknaden följas upp. Denna har under hösten vänt ner kraftigt 

och ett ytterligare prisfall skulle kunna äventyra konsumtionen och 

därmed svensk tillväxt. Man kan också ställa sig frågan vilken hänsyn 

riskbanken tar till fallande bostadspriser i sina kommande räntebeslut. 

Nya regler på 
finansmarknaden
Med start i januari 2018 gäller nya regelverk och förordningar på finans-

marknaden, MiFIR och MiFID II. Det sistnämnda är en uppdatering av 

EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) som utgör 

hörnstenen i EU:s regulatoriska ramverk för finansmarknaden. Huvud-

syftet med den nya lagstiftningen, som har sitt ursprung i den globala 

finanskrisen 2007-2008, är att öka transparensen på finansmarknaden 

samt att säkerställa kund- och investerarskyddet. Viktiga delar innefattar 

rapporteringskrav vid derivat- och råvaruaffärer, särskilt i transaktioner 

utanför börs eller annan reglerad marknadsplats. Sammantaget berörs i 

stort sett samtliga aktörer på finans- och värdepappersmarknaderna och 

de specifika konsekvenserna för det enskilda institutet är avhängigt typ av 

verksamhet. 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 5 januari: Inflationsstatistik för Eurozonen presenteras
• 5 januari: USA presenterar arbetsmarknadsstatistik
• 17 januari: Fed publicerar sin regionala konjunkturrapport 

(Beige Book)
• 25 januari: ECB lämnar räntebesked
• 31 januari: Fed 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: 3 januari 2013– 3 januari 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: 3 januari 2013 – 3 januari 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 3 januari 2013 – 3 januari 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: 3 januari 2013 – 3 januari 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: 3 januari 2013 – 3 januari 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeisk kreditrisk (MARKIT ITRX EUR XOVER)
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UTVECKLING OMXS 30 INDEX

OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 5 januari 1998 – 2 januari 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

December 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) -2% 4%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -2% 6%

USA (S&P 500 Index) 2% 19%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 1% 21%

Ryssland (RDX Index) 0% -11%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 2% 29%

Kina (HSCEI Index) 1% 25%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

4% 11%

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

2% 12%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

5% 12%

29 december 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 16,36

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 18,20

USA (S&P 500 Index) 22,63

Brasilien (MSCI Brazil Index) 18,23

Ryssland (RDX Index) 7,17

Indien (NSE Nifty 50 Index) 23,61

Kina (HSCEI Index) 9,45

29 december 2017 30 november 2017

3 mån -0,47 -0,65

10 år 1,20 1,12

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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29 december 2017 30 november 2017

USDSEK 8,18 8,37

EURSEK 9,83 9,91

GBPSEK 11,04 11,22

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER

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


