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Det råder ett mycket spänt läge på finansmarknaderna då risken för ett kraftigt eskalerat globalt handelskrig tilltar. Allra tydligast syns oron på de export-

tunga börserna såsom Hang Seng och DAX vilka den senaste månaden har utvecklats svagt. I Europa har nya migrationsbråk blossat upp där motsätt-

ningen mellan främst Tysklands och Italiens intressen stått i fokus.

Globalt 
handelskrig under 
uppsegling
Under juni har den globala handelskonflikten trappats upp ytterligare och 

nu har osäkerheten på allvar börjat ge följdverkningar på de finansiella 

marknaderna. Aggressionerna, som drivs av USA, sker just nu på flera 

fronter. Utöver de sedan tidigare införda stål- och aluminiumtullarna hota-

de Donald Trump nyligen med tariffer på europeiska bilar som exporteras 

till USA. Dessa kommer enligt presidenten att beläggas med 20 procen-

tiga tullavgifter. Ett, om möjligt, ännu större hot mot den globala tillväxten 

är den amerikanska eskaleringen som sker mot Kina. Nya uppgifter gör 

gällande att USA planerar att införa kraftiga begränsningar för kinesiska 

investeringar i USA samt för amerikansk teknikexport till Kina. Att han-

delskrig bara har förlorare är så gott som ett nationalekonomiskt axiom. 

Trots detta bör de inblandade parternas relativa förutsättningar analyse-

ras. USA förefaller stå mycket väl rustat för ett eventuellt handelskrig. Den 

annualiserade tillväxten för det andra kvartalet 2018 är enligt IHS Markit 

på väg att falla in på omkring 4,5 procent och arbetslösheten ligger kvar 

på rekordlåga 3,8 procent. Denna uppseendeväckande styrka gör att 

det finns skäl att tro att USA ”har råd med” handelskrig i något större 

utsträckning än andra länder. Ett annat viktigt faktum i sammanhanget är 

den inhemska naturen av den amerikanska ekonomin. Endast 12 procent 

av USA:s totala BNP utgörs av export. Motsvarande siffror för Kina och 

EU är 20 respektive 43 procent. Denna diskrepans har återspeglats i bör-

sernas utveckling den senaste tiden där exporttunga börser såsom Hang 

Seng och DAX gått svagt. Hongkongbörsen backade i juni med hela 8 

procent och tyska DAX föll under samma period med 2 procent. 

Nytt 
migrationsbråk  
i EU
Angela Merkel har den senaste tiden blivit hårt pressad av sitt bayerska 

systerparti och koalitionspartner, CSU, som riskerar att förlora mandat 

till främlingsfientliga AfD i höstens regionalval. CSU har krävt att Tyskland 

börjar direktavvisa de asylsökande som registrerats i annat EU-land vid 

tyska gränsen. Detta i enlighet med Dublinförordningens princip om första 

asylland. Tysklands vilja att skicka tillbaka flyktingar omöjliggörs av Italiens 

nya populistregering och deras hårdföra linje i migrationsfrågor. Italien 

spelar en nyckelroll i sammanhanget eftersom att det är till de italienska 

hamnarna som flest migranter först ankommer efter sin resa över med-

elhavet. Mycket lite talar för att Italiens nya regering kommer att gå med 

på att ta tillbaka flyktingar från Tyskland. Inrikesminister Matteo Salvini 

driver istället linjen att helt stoppa landets flyktingmottagande. Sedan 

tidigare är EU djupt splittrat i migrationsfrågan där vissa länder vill få till en 

bred överenskommelse kring fördelningen medan andra länder motsätter 

sig mottagande helt och hållet. Under månadens sista dagar hölls ett 

toppmöte i Bryssel med EU:s samtliga stats- och regeringschefer på 

plats. Under mötet, som nästan uteslutande behandlade migrationsfrå-

gan, kunde man till slut enas om ett antal kompromisser. Man tog bland 

annat beslut om att stärka EU:s gränsbevakning samt om att undersöka 

möjligheten att skapa asylcentra runt Medelhavet där båtflyktingar kan tas 

omhand. Trots EU-ländernas stundtals diametralt skilda uppfattningar i 

den laddade migrationsfrågan bevisade toppmötet att det trots allt finns 

en strävan efter gemensamma lösningar. Det återstår att se i vilken grad 

denna samarbetsvilja håller i sig framöver.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 3 juli: Riksbanken lämnar räntebesked
• 6 juli: USA presenterar arbetslöshetsstatistik 
• 12 juli: SCB presenterar inflationsstatistik
• 18 juli: ECB presenterar inflationsstatistik
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Europeiska obligationer (iBoxx EUR Ezsov OA TR)

Källa: Bloomberg. Period: 2 juli 2013 – 2 juli 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: 2 juli 2013 – 2 juli 2018.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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UTVECKLING RÅVAROR

Amerikanska aktier

Källa: Bloomberg. Period: 2 juli 2013 – 2 juli 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: 2 juli 2013 – 2 juli 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: 2 juli 2013 – 2 juli 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 luli 1998 – 28 juni 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

Juni 2018 2018

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 1% -1%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 0% -3%

USA (S&P 500 Index) 0% 1%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -8% -21%

Ryssland (RDX Index) -1% 2%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 0% 3%

Kina (HSCEI Index) -8% -8%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

1% 10%

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

-4% -6%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

11% 23%

29 juni 2018

Sverige (OMXS 30 Index) 17,54

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 15,42

USA (S&P 500 Index) 20,72

Brasilien (MSCI Brazil Index) 15,08

Ryssland (RDX Index) 6,86

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,88

Kina (HSCEI Index) 8,45

29 juni 2018 31 maj 2018

3 mån -0,35 -0,40

10 år 1,12 1,15

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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29 juni 2018 31 maj 2018

USDSEK 8,94 8,81

EURSEK 10,45 10,31

GBPSEK 11,81 11,72

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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