
Strukturinvests 
månadsbrev  
februari 2018



Stora Badhusgatan 18-20 | 411 21 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

Svenska bokslut får Stockholmsbörsen att svänga. I USA börjar resursutnyttjandet att bli ansträngt och räntorna klättrar.  

För Europas del ökar både optimism och tillväxt. 

Stabil försäljning 
men tveksam vinst
I skrivande stund har flertalet av stockholmsbörsens storbolag, motsva-

rande ungefär två tredjedelar av det samlade börsvärdet, presenterat sina 

bokslut. Försäljningsmässigt råder det inga tvivel på att vi befinner oss i 

en högkonjunktur. Den genomsnittliga försäljningen ökade med omkring 

8 procent det fjärde kvartalet jämfört med samma period ifjol. Detta är 

imponerade med tanke på att exportbolagen just nu kämpar i valuta-

motvind. Noterbart är också att försäljningstillväxten är bred och endast 

ett fåtal bolag visar på försäljningstapp. Vad gäller bolagens vinster är 

bilden inte fullt lika ljus. Det är uppenbart att förväntningarna varit för högt 

ställda då hela 18 av de 39 storbolag som hittills presenterat sina bokslut 

rapporterat om sämre vinster än väntat. Att vinsterna inte svarat upp mot 

förväntningarna har försämrat börshumöret. Från uppgången vi såg under 

årets första veckor har Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 fallit 

tillbaka och ligger nu på minus 0,5 procent (per den 5 februari) hittills i år.

Glödhet 
arbetsmarknad  
i USA
Ny arbetsmarknadsstatistik från USA befäster bilden av en urstark 

konjunktur. Arbetslöshetssiffran ligger kvar på rekordlåga 4,1 procent och 

under januari månad skapades över 200 000 nya jobb i den amerikanska 

ekonomin. Detta kan jämföras med de 180 000 som analytikerkåren, 

enligt nyhetsbyrån Reuters, hade räknat med. Dessutom steg den ge-

nomsnittliga timlönen som på årsbasis nu har ökat med 2,9 procent vilket 

är den högsta lönetillväxten på nästan tio år. Att löneökningarna nu börjar 

ta fart är av många ekonomer helt väntat. Ett högt resursutnyttjande där 

arbetsgivare får det allt svårare att behålla och attrahera ny arbetskraft 

driver upp lönenivåerna och därmed också inflationen. 

 Den goda utvecklingen i ekonomin sätter press på räntorna. Den ame-

rikanska tioåringen ligger nu på 2,85 procent och enligt många analytiker 

når den snart 3 procent. Samtidigt kommer Federal Reserve sannolikt att 

höja sin styrränta minst tre gånger under 2018. Fler höjningar går inte att 

utesluta utan är helt avhängigt inflationsutvecklingen. För investerare kan 

det förändrade ränteläget vara värt att hålla koll på. Inte minst utifrån ett 

valutaperspektiv där dollarn det senaste året har försvagats kraftigt mot 

andra valutor. Möjligen är nu en vändning i sikte.

Europa på 
frammarsch 
Om vi återvänder till Europa är bilden även här ljusare än på mycket 

länge. Det nyligen presenterade inköpschefsindexet för industrin speglar 

det goda humöret i Europas ekonomi. Indexet noterades till 59,6 i januari, 

en bra bit över 50-strecket som anses vara gränsen mellan tillväxt och 

kontraktion. BNP-statistik visar dessutom att tillväxten i euroområdet just 

nu uppgår till 2,7 procent i årstakt. Detta samtidigt som att arbetslöshe-

ten stadigt sjunker. Till skillnad från exempelvis USA finns det i Europa 

gott om lediga resurser och inflationstrycket är fortfarande lågt. Trots den 

förbättrade tillväxten finns det därför ett fortsatt behov av en någorlunda 

expansiv penningpolitik. Inga dramatiska räntehöjningar från ECB är alltså 

att vänta.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 8 februari: Bank of England lämnar räntebesked
• 13 februari: Storbritannien presenterar inflationsstatistik
• 14 februari: Riksbanken lämnar räntebesked
• 23 februari: ECB presenterar inflationsstatistik

Den information som återges i detta månadsbrev, inkluderat an taganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. som anges häri är framtagen av Strukturinvest och återger Strukturinvests 
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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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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: 5 februari 2013– 5 februari 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: 5 februari 2013 – 5 februari 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 5 februari 2013 – 5 februari 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: 5 februari 2013 – 5 februari 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: 5 februari 2013 – 5 februari 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 februari 1998 – 1 februari 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

Januari 2018 2018

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 1% 1%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 3% 3%

USA (S&P 500 Index) 5% 5%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 13% 13%

Ryssland (RDX Index) 7% 7%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 6% 6%

Kina (HSCEI Index) 12% 12%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

3% 3%

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

2% 2%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

7% 7%

31 januari 2018

Sverige (OMXS 30 Index) 18,45

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 18,89

USA (S&P 500 Index) 22,47

Brasilien (MSCI Brazil Index) 19,80

Ryssland (RDX Index) 7,44

Indien (NSE Nifty 50 Index) 22,83

Kina (HSCEI Index) 10,53

31 januari 2018 2 januari 2018

3 mån -0,44 -0,46

10 år 1,40 1,22

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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31 januari 2018 2 januari 2018

USDSEK 7,88 8,17

EURSEK 9,78 9,85

GBPSEK 11,18 11,10

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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