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Efter Storbritanniens oväntade beslut att lämna EU och efterföljande börsfall har marknaderna återhämtat sig och volatiliteten fallit tillbaka. Fed lämnade 

styrräntan oförändrad trots starka sysselsättningssiffror. Också Riksbanken lät styrräntan ligga still vid räntemötet i juli. 

Marknaden 
återhämtar sig 
efter Brexit
Efter Storbritanniens oväntade beslut att lämna EU och efterföljande 

börsfall har marknaderna återhämtat sig, och volatiliteten som steg kraftigt 

efter folkomröstningen har fallit tillbaka. Trots att både detaljerna kring och 

konsekvenserna av utträdet fortfarande är mycket osäkra tycks marknaden 

tills vidare ha lugnat sig. Theresa May valdes i juli till ny premiärminister. Att 

arbetet med att hitta en ersättare till den avgående David Cameron blev 

mindre dramatiskt än vad man befarat har också bidragit till att lugna mark-

naden.  Banker hör till de sektorer som tagit mest stryk på aktiemarknaden 

efter Brexit. Trots återhämtningen på aktiemarknaden har guldpriset fortsatt 

stiga och sedan årsskiftet har priset hittills stigit med ca 26 procent.  

Oförändrad  
ränta i USA
Den amerikanska centralbanken lämnade räntan oförändrad i intervallet 

0,25-0,5 procent vid räntemötet i juli. Fed konstaterar att riskerna mot 

den ekonomiska återhämtningen på kort sikt har minskat.  Under den 

senaste månaden har det kommit en rad positiva nyheter som stärker 

argumenten för en räntehöjning. Efter svaga siffror i maj ökade antalet 

sysselsatta under juni långt mer än förväntat. Den amerikanska aktie-

marknaden har utvecklats starkt, hushållens konsumtion har ökat kraftigt 

och oron förknippad med Brexit har minskat. 

Riksbanken 
lämnar räntan 
oförändrad
Riksbanken lämnade räntan oförändrad på minus 0,5 procent vid 

räntemötet i juli. Samtidigt sänks räntebanan som följd av Brexit och den 

osäkerhet som nu råder i världsekonomin. Tidigast under senare delen 

av 2017 beräknar Riksbanken att det kommer vara lämpligt att inleda 

gradvisa räntehöjningar och först under andra halvan av 2018 väntas 

räntan ligga över noll. Trots att tillväxten i svensk ekonomi är relativt stark 

måste den svenska Riksbanken anpassa sig till den lågräntepolitik som 

förs av andra centralbanker. Med en högre ränta skulle kronan stärkas, 

inflationen pressas ner och arbetslösheten stiga, enligt Riksbankens 

bedömning. 

Kvartals- 
rapporterna 
överträffade 
förväntningarna
Under juli har börsbolagen presenterat sina kvartalsrapporter och överlag 

överträffade rapporterna förväntningarna, som visserligen var lågt ställda. 

60 procent av storbolagen presenterade resultat som slog analytikernas 

förväntningar och bidrog till att juli blev en stark månad på Stockholms-

börsen. Bland annat de svenska bankerna överträffade förväntningar-

na, vilket lugnade marknaden efter oron i banksektorn i andra delar av 

Europa. 

Makroekonomisk  
överblick

Viktiga händelser under kommande månad

•	 4 augusti: Bank of England lämnar räntebesked
•	 5 augusti: Arbetsmarknadsstatistik för USA presenteras
•	 11 augusti: Inflationssiffror för Sverige presenteras
•	 16 augusti: ZEW presenterar rapport över det ekonomiska 

sentimentet i eurozonen
•	 25 augusti: SCB presenterar arbetslöshetsstatistik
•	 26 augusti: USA redovisar BNP-siffror



Finansmarknaden  
i bilder

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

OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 juli 1996 – 29 juli 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 juli 2011 – 29 juli 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 9 september 2011 - 29 juli 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 juli 2011 – 29 juli 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 juli 2011 – 29 juli 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



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

Juli 2016 2016

aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 5% -4%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 4% -9%

USA (S&P 500 Index) 0% 5%

Brasilien (MSCI Brazil Index) 10% 60%

Ryssland (RDX Index) 0% 18%

Indien (NSE Nifty 50 Index) 4% 9%

Kina (HSCEI Index) 3% -7%

råvaror

Råvaruindex   
(SPGSCI Commodity Index)

-9% 10%

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

2% 27%

Olja  
(Generic 1st Crude Oil, WTI)

-14% 14%

29 juli 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 21,99

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 22,66

USA (S&P 500 Index) 20,52

Brasilien (MSCI Brazil Index) 98,35

Ryssland (RDX Index) 8,23

Indien (NSE Nifty 50 Index) 21,76

Kina (HSCEI Index) 7,30

29 juli 2016 30 juni 2016

3 mån -0,58 -0,53

10 år 0,63 0,74

bÖrsutVeckling senaste månaden
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29 juli 2016 30 juni 2016

USDSEK 8,56 8,46

EURSEK 9,56 9,39

GBPSEK 11,33 11,26

sVenska räntor

Valutakurser

Vill du prenumerera på vårt månadsbrev?  
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