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Börsen backade rejält i oktober efter rädsla för konjunkturtoppar och ytterligare penningpolitiska åtstramningar. För första gången någonsin underkände 

EU-kommissionen en medlemsstats statsbudget vilket resulterat i ett bittert bråk mellan EU och Italiens populistregering. Efter svidande förluster i flera 

viktiga delstatsval har Angela Merkel beslutat att avgå som partiledare för de tyska kristdemokraterna, CDU.

Stora kursfall  
i oktober
Politisk oro, geopolitiska spänningar och stigande amerikanska räntor är 

teman som har präglat stora delar av 2018. Under den gångna månaden 

har osäkerheten på allvar letat sig till finansmarknaderna och årets okto-

bermånad kom att bli den sämsta sedan finanskrisen 2008. Stockholms-

börsens storbolagsindex OMXS30 backade hela 7,5 procent. Det frostiga 

sentimentet beror knappast på rapportsäsongens utfall där många bolag 

faktiskt presenterade mer positiva utsikter än väntat. Börsrasen bör sna-

rare tillskrivas en växande rädsla för en global konjunkturtopp pådrivet av 

ytterligare normaliseringar av penningpolitiken. Marknaderna har under en 

lång tid vant sig vid att centralbankerna tillhandahåller billiga pengar. När 

den amerikanska centralbanken nu har höjt sin styrränta till 2,25 procent, 

tillsammans med det faktum att andra centralbanker börjat banta sina 

balansräkningar, är det helt naturligt att de senaste årens börsrally nu 

tappar fart.

Italien och EU i 
bittert budgetbråk
För första gången någonsin underkände EU-kommissionen en medlems-

stats statsbudget, då man nyligen gick ut och krävde att Italien skulle 

göra om sitt inlämnade budgetförslag. Kommissionen anser att Italiens 

tänkta budgetsatsningar innebär ett alltför stort budgetunderskott (2,4 

procent) samt att den bygger på alltför optimistiska tillväxtprognoser. Från 

den italienska regeringens sida medger man att budgeten bryter mot 

EU-reglerna, men man har trots det inga planer på att backa. ”Vi kommer 

inte att ändra ett enda kommatecken i vår budget” säger Matteo Salvini, 

ledare för det högerpopulistiska regeringspartiet Lega.

 Budgetbråket har fått direkta konsekvenser på finansmarknaderna och 

kreditvärderingsinstitutet Moodys har nedgraderat Italiens kreditbetyg 

ytterligare. Det blir därmed allt dyrare att finansiera landets enorma stats-

skuld och räntan på tioåriga italienska statsobligationer uppgår i skrivan-

de stund till omkring 3,5 procent. Detta kan jämföras med nivåer under 2 

procent när den populistiska regeringen tog över makten i maj i år.

Merkel lämnar 
partiledarposten
Efter 18 år på posten avgår Angela Merkel som partiledare för de tyska 

kristdemokraterna CDU. Beslutet kom efter ett nytt svidande bakslag för 

CDU då man backade kraftigt i delstatsvalet i Hessen. Bara två veckor 

tidigare hade samma öde drabbat Merkels systerparti i Bayern efter en 

tillbakagång på drygt 10 procentenheter. Merkels beslut att inte ställa 

upp för omval som ledare för CDU på partikongressen i december, samt 

att avgå som Tysklands förbundskansler år 2021, beskrivs som slutet på 

en mycket framgångsrik politisk era. Under Merkels tid vid makten har 

arbetslösheten sjunkit kraftigt och hon har dessutom lyckats styra Tysk-

land och EU genom en lång rad kriser. Att slutet nu närmar sig öppnar för 

större politisk osäkerhet i hela Europa.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 2 november: USA presenterar arbetslöshetssiffror
• 8 november: FED lämnar räntebesked
• 14 november: SCB presenterar inflationsstatistik (KPI)
• 16 november: ECB presenterar inflationsstatistik
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Europeiska obligationer (iBoxx EUR Ezsov OA TR)

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2013 – 1 november 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: 1 november 2013 – 1 november 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2013 – 1 november 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: 1 november 2013 – 1 november 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)

Källa: Bloomberg. Period: 1 november 2013 – 1 november 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: 2 november 1998 – 29 oktober 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSER (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

Oktober 2018 2018

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) -7% -3%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) -6% -8%

USA (S&P 500 Index) -7% 1%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 18% -3%

Ryssland (RDX Index) -3% 5%

Indien (NSE Nifty 50 Index) -5% -1%

Kina (HSCEI Index) -8% -16%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

-6% 3%

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

2% -10%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

-11% 8%

31 okt 2018

Sverige (OMXS 30 Index) 15,73

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 14,93

USA (S&P 500 Index) 19,08

Brasilien (MSCI Brazil Index) 18,08

Ryssland (RDX Index) 6,13

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,42

Kina (HSCEI Index) 7,70

31 okt 2018 28 sept 2018

3 mån -0,49 -0,46

10 år 1,25 1,26

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 okt 2018 28 sept 2018

USDSEK 9,17 8,89

EURSEK 10,37 10,32

GBPSEK 11,70 11,58

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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