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Aktiemarknaden fortsatte att utvecklas positivt under februari i spåren av Trumps löften om en tillväxtfrämjande politik. Val i flera europeiska länder under 

året skapar oro för det europeiska samarbetets framtid och osäkerheten på marknaden kommer troligen att stiga i samband med dessa val. Den svens-

ka ekonomin fortsatte att utvecklas starkt under 2016 och Sverige var ännu ett år ett av de länder som hade den högsta tillväxten i Europa.

Trumps löften 
ger stöd åt 
aktiemarknaden
Den positiva trenden på aktiemarknaden håller i sig som följd av Trumps 

löften om tillväxtfrämjande politik. Skattesänkningar och stora statliga 

investeringar förväntas skapa en ökad efterfrågan och fler jobb. Det 

är framförallt de branscher som väntas gynnas mest av Trumps politik 

som drivit börsutvecklingen. Statliga investeringar i infrastruktur skapar 

en ökad efterfrågan hos företag verksamma inom bygg- och råva-

rubranschen. Amerikanska bolag med en stor försäljning inom landet 

bör gynnas av en mer protektionistisk politik och en minskad konkurrens 

från utländska aktörer, samtidigt som avregleringar i finanssektorn kan ge 

stöd åt banker och finansbolag. Än så länge består Donald Trumps politik 

dock främst av löften, och vilka effekter den får på ekonomin i ett längre 

perspektiv återstår att se. Skuldsättningen i den amerikanska ekonomin 

är redan hög och att öka den ytterligare är givetvis förknippat med risker. 

Samtidigt kan Trumps protektionistiska linje leda till handelskrig och en 

minskad global handel.

Europeiska val 
oroar marknaden
På obligationsmarknaden, som ofta ligger lite före aktiemarknaden, anas 

en viss oro som dels kan bero på en tveksamhet till Trumps förmåga att 

skapa tillväxt och dels på stundande europeiska val. Det har manifeste-

rats i ökade inflöden till trygga tillgångar som amerikanska statsobligatio-

ner, dollar och guld – tillgångar som normalt stiger i värde när investerare 

söker tryggare alternativ till aktiemarknaden. Samtidigt har räntorna på 

sydeuropeiska och franska statsobligationer stigit och skillnaden mellan 

norra och södra Europa, som tidigare var relativt liten, har nu ökat. Under 

året hålls val i bland annat Nederländerna, Frankrike och Tyskland och på 

flera håll blåser tydliga högervindar. Om nationalistiska partier vinner mark 

finns det risk för en växande protektionism också inom Europa. Under 

förra året röstade Storbritannien för att lämna EU och flera av de partier 

som kan vinna ett ökat inflytande i årets val har ambitioner om att gå 

samma väg. Inför valen är det rimligt att anta att vi får se en avvaktande 

ställning och en tillfälligt minskad riskaptit hos investerare.

Stark tillväxt i 
svensk ekonomi
Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Under fjolårets 

fjärde kvartal växte BNP med 1 procent jämfört med föregående kvartal 

och tillväxten för helåret 2016 landade på 3,3 procent. Det innebär 

visserligen att tillväxten var något lägre än under 2015, men också att 

Sverige under de senaste åren uppvisat en tillväxt som ligger en bra bit 

över det historiska snittet. Sverige är också ett av de länder i Europa som 

just nu uppvisar den högsta ekonomiska tillväxten. Uppgången är relativt 

bred och kommer både från inhemsk konsumtion och investeringar och 

en växande export. Sysselsättningen fortsatte att stiga under 2016 och 

det, i kombination med de låga räntorna och stigande tillgångspriser, 

gör att hushållens disponibla inkomster fortsätter att öka. Det innebär att 

hushållen har ett större utrymme för konsumtion och sparande. Trots den 

ljusa bilden av svensk ekonomi bedömer Riksbanken att den expansiva 

hållningen i penningpolitiken ska fortgå. Direktionen menar att inflations-

uppgången är skör och vill dessutom undvika en politik som gör att valu-

tan stärker sig. Riksbanken ser därför att det i dagsläget är mer sannolikt 

att räntan sänks ytterligare än att den höjs.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 7 mars: BNP-siffror för Eurozonen presenteras
• 9 mars: ECB lämnar räntebesked
• 15 mars: Fed sammanträder
• 16 mars: Bank of England lämnar räntebesked
• 30 mars: USA redovisar BNP-siffror
• 31 mars: Storbritannien redovisar BNP-siffror

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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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 3 mars 1997 – 28 februari 2017.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

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

Europeiska obligationer

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

Februari 2017 2017

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 2% 3%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 3% 1%

USA (S&P 500 Index) 4% 6%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 4% 15%

Ryssland (RDX Index) -5% -9%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 4% 8%

Kina (HSCEI Index) 5% 10%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

2% 1%

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

4% 9%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

2% 1%

28 februari 2017

Sverige (OMXS 30 Index) 19,00

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 19,16

USA (S&P 500 Index) 22,05

Brasilien (MSCI Brazil Index) 37,31

Ryssland (RDX Index) 10,25

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,86

Kina (HSCEI Index) 8,43

28 februari 2017 31 januari 2017

3 mån -0,47 -0,54

10 år 1,06 1,27

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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28 februari 2017 31 januari 2017

USDSEK 9,04 8,74

EURSEK 9,56 9,44

GBPSEK 11,19 11,00

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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