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Den första omgången i det franska presidentvalet följdes av börsuppgångar, då risken för att Marine Le Pen blir Frankrikes nästa president bedöms ha 

minskat. Riksbanken överraskade marknaden med utökade stödköp och en justering av räntebanan. I USA undveks en ”government shutdown” sedan 

kongressen enats om finansieringen till budgetårets slut. 

Börsuppgångar 
efter första 
valomgången  
i Frankrike
Efter den första valomgången i det franska presidentvalet den 23 april 

står det klart att det blir vänsterliberale Emmanuel Macron och högerex-

trema Marine Le Pen som möts i den andra omgången den 7 maj. Ma-

cron fick knappt 24 procent av rösterna och Le Pen drygt 21 procent av 

rösterna. Resultatet tolkas av marknaden som att Macron kommer att ta 

hem segern och således bli Frankrikes nästa president. Marknaden, som 

framförallt varit orolig för en seger för Le Pen, drog därmed en lättnadens 

suck och den avvaktande inställning som synts inför valet utbyttes mot 

en högre riskaptit med stigande börser runtom i världen. Euron stärkte 

sig mot andra valutor. Vem som blir Frankrikes nästa president får vi veta 

efter den andra valomgången den 7 maj. 

Riksbanken 
överraskar med 
utökade stödköp
Den svenska Riksbanken fortsätter att stimulera ekonomin genom pen-

ningpolitiken. Riksbanken beslutade vid det senaste räntemötet i slutet av 

april att låta räntan ligga kvar, vilket var väntat. Vad som däremot inte var 

väntat var att Riksbanken utökar köpen av egna obligationer och sänker 

räntebanan. Det senare innebär att man nu beräknar att räntan kommer 

att ligga kvar på samma låga nivå längre än vad som tidigare prognost-

icerats. Anledningen till Riksbankens utökade åtgärder är framförallt att 

man sänkt inflationsprognoserna som följd av att löneökningarna ser ut 

att bli mindre än vad man tidigare trott. Riksbankens beslut att utöka 

stödköpen är dock kontroversiellt. Sverige befinner sig i en högkonjunktur 

och ekonomin är ur tillväxtsynpunkt inte i behov av ytterligare stimulanser. 

Baksidan av att stimulera ekonomin genom låga räntor är att bostads-

priserna kan fortsätta stiga och hushållens skuldsättning öka, samt att 

steget mot ett normaliserat läge utan stimulanser blir ännu större. Den 

Europeiska centralbanken beslutade vid sitt möte att låta räntan ligga kvar 

på noll och inte justera räntebanan. 

Trump summerar 
100 första 
dagarna som 
president
I USA kan Donald Trump summera sina 100 första dagar som president 

med ett rekordlågt väljarstöd. Endast 42 procent av amerikanerna tycker 

att Trump gör ett bra jobb, vilket är det lägsta stödet en president haft 

sedan 1945. Motsvarande siffra efter Obamas 100 första dagar i ämbetet 

var 69 procent. 53 procent av befolkningen tycker att Trump gör ett dåligt 

jobb och sex av tio litar inte på att han talar sanning. Trump har under 

sina första månader som president mött en rad motgångar, inte minst då 

han tvingades ta tillbaka förslaget om en ny sjukvårdsreform som skulle 

ersätta Obamacare. Efter presidentens 100 första dagar nådde kongres-

sen i sista stund en uppgörelse som finansierar regeringens verksamhet 

till slutet av budgetåret den 30 september. Med det undvek man en s.k. 

government shutdown, att regeringen skulle tvingas att stänga. Trump 

fick igenom en höjning av anslaget till försvaret och utökade resurser 

för att bevaka den mexikanska gränsen, men inte så mycket som han 

ursprungligen begärde. Övriga områden som får ökade anslag är bland 

annat kvinnohälsoorganisationen Planned Parenthood, pensionerade 

gruvarbetare, missbruksprogram samt departementet för hälsovård och 

social omsorg. 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 3 maj: USA lämnar räntebesked
• 5 maj: Arbetsmarknadsstatistik för USA presenteras
• 11 maj: Bank of England lämnar räntebesked
• 16 maj: BNP-siffror för Eurozonen presenteras
• 26 maj: BNP-siffror för USA och Storbritannien presen-

teras
• 30 maj: BNP-siffror för Sverige presenteras

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. 
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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 
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 2 maj 1997 – 28 april 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 maj 2012 – 28 april 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

12 13 14 15 16 17
0

10

20

30

40

50

60

Europeisk kreditrisk

Europeiska aktier

12 13 14 15 16 17
200

400

600

800

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
Källa: Bloomberg. Period: 1 maj 2012 - 28 april 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 2 maj 2012 – 28 april 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 maj 2012 – 28 april 2017.
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

April 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 2% 7%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 2% 8%

USA (S&P 500 Index) 1% 6%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 0% 9%

Ryssland (RDX Index) -2% -10%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 1% 14%

Kina (HSCEI Index) -1% 9%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

-1% -4%

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

1% 10%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

-3% -8%

28 april 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 16,59

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 19,93

USA (S&P 500 Index) 21,48

Brasilien (MSCI Brazil Index) 20,55

Ryssland (RDX Index) 8,58

Indien (NSE Nifty 50 Index) 22,25

Kina (HSCEI Index) 8,58

28 april 2017 31 mars 2017

3 mån -0,47 -0,44

10 år 1,08 1,11

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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28 april 2017 31 mars 2017

USDSEK 8,85 8,97

EURSEK 9,65 9,56

GBPSEK 11,47 11,26

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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