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Den europeiska centralbanken valde i mars att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka styrräntan och utöka köpen av obligationer. 

Syftet är att få upp inflationen och stimulera den ekonomiska tillväxten. Den amerikanska centralbanken lämnade räntan oförändrad och sänkte ränteba-

nan. 

Europeiska 
centralbanken 
sänker räntan
Den Europeiska centralbanken beslutade i mars att sänka styrräntan från 

0,05 procent till 0 procent. Samtidigt sänks inlåningsräntan från -0,3 pro-

cent till -0,4 procent och obligationsköpen utökas från 60 till 80 miljarder 

euro i månaden. Syftet är i första hand att få upp inflationen som i februari 

var -0,2 procent, vilket innebär att ekonomin befinner sig i deflation. 

Dessutom är den ekonomiska tillväxten låg. Förhoppningen är att de låga 

räntorna ska öka utlåningen till företag och hushåll och leda till en ökad 

ekonomisk aktivitet. Räntesänkningen från den Europeiska centralbanken 

sätter press på Riksbanken att sänka den svenska räntan ytterligare. 

Sverige brottas liksom eurozonen med en låg inflation, trots att den eko-

nomiska tillväxten här är hög. Genom att bedriva en expansiv penningpo-

litik försöker den svenska Riksbanken importera inflation genom en svag 

krona, vilket blir svårare när den Europeiska centralbanken sänker räntan 

och euron försvagas. 

Amerikanska 
centralbanken 
lämnar räntan 
oförändrad
Den amerikanska centralbanken Fed låter styrräntan ligga kvar i 
intervallet 0,25 - 0,50 procent och samtidigt sänks räntebanan. I 
december var centralbankens prognos att räntan skulle höjas fyra gånger 
under 2016. Nu beräknar man istället att det bara blir två räntehöjningar 
och att räntan ligger kvar under en procent året ut. Tillväxten i den 
amerikanska ekonomin är idag relativt stark, arbetslösheten har fallit 
under 5 procent och bostadsmarknaden har stabiliserats. Inflationen 
ligger dock under centralbankens inflationsmål, vilket bland annat kan 
förklaras av det låga oljepriset. Dessutom ses den osäkra utvecklingen 
i världsekonomin som en betydande riskfaktor, framförallt den svagare 
utvecklingen i Kina och övriga tillväxtländer. Aktiemarknaden reagerade 
positivt på räntebeskedet. 

KI spår 
högkonjunktur  
i Sverige
Konjunkturinstitutet (KI) spår att Sverige är på väg in en högkonjunktur 

med draghjälp av en expansiv finans- och penningpolitik.  Sysselsättning-

en förväntas fortsätta utvecklas positivt och arbetslösheten falla. Under 

2016 och 2017 beräknas sysselsättningen öka med 140 000 personer. 

Inflationen förväntas dock fortsätta utvecklas svagt och KI beräknar att 

det kommer dröja två år innan Riksbankens inflationsmål uppnås. Be-

dömningen är därför att räntan kommer att ligga kvar på -0,5 procent till 

sommaren 2017. Förtroendet för ekonomin ökar bland svenska hushåll, 

men faller samtidigt något bland företagen. 

Makroekonomisk  
överblick

Viktiga händelser under kommande månad

•	 6 april: Fed släpper protokollet från det senaste FOMC-mötet  
•	 7 april: ECB släpper protokollet från senaste räntemötet
•	 12 april: Inflations- och sysselsättningssiffror för Sverige 

presenteras
•	 13 april: OPEC presenterar rapport om oljemarknaden
•	 14 april: Bank of England lämnar räntebesked
•	 15-17 april: Världsbanken och IMF sammanträder i Washing-

ton DC
•	 21 april: Riksbanken lämnar räntebesked
•	 21 april: ECB lämnar räntebesked
•	 25 april: SCB presenterar arbetslöshetsstatistik
•	 27 april: USA lämnar räntebesked
•	 28 april: USA redovisar BNP-siffror



Finansmarknaden  
i bilder
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OMXS 30 Index

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

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

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 31 mars 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Amerikanska obligationer

Råvaror

Källa: Bloomberg. Period: 1 april 2011 – 31 mars 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Globala aktier

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



Finansmarknaden  
i siffror
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aktuella Värderingar på Världens bÖrsen (p/e-tal)prisutVeckling FÖr olika tillgångsslag

mars 2016 2016

aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 0% -6%

Europa (EuroSTOXX 50 
Index)

2% -9%

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

Brasilien (MSCI Brazil Index) 30% 29%

Ryssland (RDX Index) 0% 11%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 11% -2%

Kina (HSCEI Index) 14% -7%

råvaror

Råvaruindex (SPGSCI 
 Commodity Index)

7% 5%

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

0% 16%

Olja  
(Generic 1st Crude Oil, WTI)

14% 5%

31 mars 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 16,61

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 19,23

USA (S&P 500 Index) 18,71

Brasilien (MSCI Brazil Index) 49,98

Ryssland (RDX Index) 8,68

Indien (NSE Nifty 50 Index) 20,74

Kina (HSCEI Index) 6,68

31 mars 2016 29 feb 2016

3 mån -0,45% -0,32%

10 år 1,14% 1,27%

bÖrsutVeckling senaste månaden
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31 mars 2016 29 feb 2016

USDSEK 8,12 8,57

EURSEK 9,24 9,32

GBPSEK 11,66 11,92

sVenska räntor

Valutakurser
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