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Det amerikanska presidentvalet står i fokus under november. Vändningarna inför valet har varit många och osäkerheten har präglat också finansmark-

naden. OPECs medlemsländer för samtal om en minskad produktion i syfte att höja oljepriset, men motsättningar inom gruppen gör det svårt att nå en 

överenskommelse. I Sverige indikerar Riksbanken att sannolikheten för ytterligare räntesänkningar har ökat. 

Amerikanska 
presidentvalet i 
fokus
Den 8 november går USA till presidentval. Under de senaste veckorna 

har de flesta opinionsundersökningar visat ett relativt stort försprång för 

Hillary Clinton, men sedan utredningar kring Clintons mailhantering under 

sin tid som utrikesminister har återupptagits bedöms Donald Trumps 

utsikter ha ökat. Vändningarna inför presidentvalet har varit många och 

osäkerheten har präglat också finansmarknaden då de båda president-

kandidaterna har olika åsikter om det mesta och deras syn på finanspoli-

tiken skiljer sig åt. Clintons ekonomiska plan består bland annat av stora 

investeringar i infrastruktur och skattehöjningar för höginkomsttagare 

som ska finansiera välfärdssatsningar. Trump vill å sin sida genomföra 

omfattande skattesänkningar, vilket beräknas öka sysselsättningen men 

också landets budgetunderskott. Också väsentliga skillnader i synen på 

utrikespolitiken, invandringen och Obamas sjukvårdsreform kommer att 

påverka riktningen i den amerikanska ekonomin och landets position på 

den internationella arenan. Den amerikanska centralbanken förväntas 

lämna räntan oförändrad vid räntemötet den 2 november, men många 

förväntar sig en räntehöjning i december. Räntebeslutet är dock avhängt 

den ekonomiska utvecklingen både i den inhemska ekonomin och i utlan-

det, samt utfallet i presidentvalet. 

OPEC-länderna 
försöker enas 
om en minskad 
oljeproduktion 
Geopolitisk oro och ett utbudsöverskott har lett till att oljepriset under 

de senaste två åren fallit kraftigt. Från bottennoteringen på 28 dollar 

per fat i januari i år har dock en viss återhämtning skett och under de 

senaste månaderna har oljan handlats inom intervallet 45–55 dollar per 

fat. Utbudet på olja styrs i hög grad av oljekartellen OPEC som består 

av världens ledande oljeproducenter. OPEC bestämmer hur mycket 

medlemsländerna ska producera i syfte att kontrollera prisnivån. Under 

den gångna månaden har OPEC:s medlemmar tagit fram ett avtal som 

syftar till att höja oljepriset genom att minska oljeproduktionen till mellan 

32,5 och 33 miljoner fat per dag, vilket är den första gemensamma pro-

duktionsminskningen sedan 2008. Medlemsländerna är dock inte eniga 

och viktiga producentnationer som Iran, Irak, Libyen och Nigeria vill ha 

undantag från begränsningarna för att kunna återhämta produktion som 

skadats av sanktioner eller konflikter. Målsättningen är att nå en överens-

kommelse vid nästa OPEC-möte den 30 november. Samtidigt visar de 

senaste siffrorna att oljeproduktionen från OPEC-länderna kan komma att 

sätta nytt rekord i oktober som följd av en återhämtning av produktionen i 

oroshärjade länder som Libyen och Nigeria. 

Riksbanken 
öppnar för 
ytterligare 
räntesänkningar
Den svenska konjunkturen fortsätter att stärkas. Med stöd av den ex-

pansiva penningpolitik som bedrivits under de senaste åren har tillväxten 

stärkts och arbetslösheten fallit. Inflationsuppgången är dock fortsatt svag 

och under de senaste månaderna har inflationen till och med dämpats, 

vilket gör att Riksbanken bedömer att det finns behov av fortsatt stöd i 

penningpolitiken. Styrräntan lämnades i november oförändrad på -0,5 

procent, men Riksbanken indikerar att sannolikheten för ytterligare rän-

tesänkningar har ökat. Vidare har prognosen för när den första räntehöj-

ningen kommer att ske flyttats framåt ett halvår jämfört med prognosen 

från september. Inför det penningpolitiska mötet i december är Riksban-

ken redo att förlänga stödköpen av statsobligationer. 

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 2 november: Fed lämnar räntebesked
• 2 november: Bank of England lämnar räntebesked
• 3 november: IMF håller konferens
• 4 november: USA redovisar arbetsmarknadsstatistik
• 8 november: Presidentval i USA
• 11 november: Den finansiella stabiliteten i Eurozonen 

utvärderas av S&P
• 11 november: OPEC redovisar rapport över oljemarkna-

den
• 15 november: BNP-siffror för Eurozonen presenteras
• 29 november: BNP-siffror för Sverige presenteras
• 29 november: BNP-siffror för USA presenteras



Finansmarknaden  
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 1996 – 31 oktober 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2011 – 31 oktober 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2011 - 31 oktober 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2011 – 31 oktober 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2011 – 31 oktober 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

Oktober 2016 2016

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 1% 0%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 2% -7%

USA (S&P 500 Index) -1% 3%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 13% 84%

Ryssland (RDX Index) 1% 30%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 0% 9%

Kina (HSCEI Index) -2% -1%

Råvaror

Råvaruindex   
(SPGSCI Commodity Index)

0% 17%

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

-4% 19%

Olja  
(Generic 1st Crude Oil, WTI)

-2% 28%

31 oktober 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 17,76

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 21,73

USA (S&P 500 Index) 19,91

Brasilien (MSCI Brazil Index) 70,77

Ryssland (RDX Index) 8,64

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,60

Kina (HSCEI Index) 8,30

31 oktober 2016 29 september 2016

3 mån -0,54 -0,50

10 år 0,79 0,64

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 oktober 2016 29 september 2016

USDSEK 9,03 8,57

EURSEK 9,92 9,62

GBPSEK 11,06 11,12

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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