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Oron på marknaden steg inför det amerikanska presidentvalet, men de förväntade börsnedgångarna efter Donald Trumps seger uteblev. Marknaden 

tolkar Trumps första uttalanden som att han kommer att skapa tillväxt och inflation vilket lett till ränteuppgångar i både USA och Europa. 

Uteblivna 
börsnedgångar 
efter president-
valet i USA
Det amerikanska presidentvalet stod i fokus under november. I takt med 

att valet närmade sig steg oron på marknaden då allt tydde på en mycket 

jämn valutgång. Oron för en Trumpseger berodde delvis på att han under 

valkampanjen förespråkat en ökad protektionism med rivna handelshin-

der, men också till stor del på att hans agerande anses mycket oförut-

sägbart. Trumps första tal efter det att valresultatet stod klart lugnade 

dock marknaden och ett flertal av hans tidigare löften har tonats ner eller 

omformulerats. Marknaden hade förväntat sig stora nedgångar om Trump 

skulle vinna valet, men de stora börsfallen uteblev. Hur Trump kommer att 

axla rollen som president och vad konsekvenserna av det blir kommer att 

visa sig under 2017. 

Ränteuppgångar 
efter president-
valet
Sedan presidentvalet i USA har räntorna börjat stiga. Marknaden har 

tolkat Trumps första uttalanden som att han kommer att skapa tillväxt och 

inflation, bland annat på grund av stora investeringar i infrastruktur. Rän-

tan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen har stigit från 1,82 % 

till 2,39 % sedan valet. Marknaden räknar med att Fed kommer att höja 

räntan i december och perioden med extremt låga räntor i USA tycks nu 

vara över. Också i Europa har räntorna börjat stiga, vilket delvis beror på 

att de amerikanska räntorna stigit. Räntan på en obligation speglar den 

risk den är förknippad med och flertalet europeiska statsobligationer är 

betydligt mer riskfyllda än de amerikanska. De stigande räntorna är också 

en konsekvens av att det blåser högervindar i Europa. Flera länder går 

till val under 2017 och på många håll vinner nationalistiska partier mark. 

Dessa partier är motståndare till det europeiska samarbetet och euron, 

vilket är en stor risk för den europeiska ekonomin. De som drabbas värst 

av splittringar i det europeiska samarbetet är länderna i Sydeuropa som 

fått mycket stöd av EU och ECB. Stigande räntor gör det svårare för 

länderna att betala på sina statsskulder, och ett splittrat Europa skulle inte 

göra situationen bättre. Den politiska situationen kan alltså leda till fortsat-

ta ränteuppgångar, framförallt i länder som Portugal, Spanien och Italien. 

Opec enas om  
en minskad  
produktion
Oljekartellen Opec, som består av världens ledande oljeproducenter och 

står för en tredjedel av världens oljeproduktion, meddelade i dagarna 

att medlemsländerna enats om att skära ner oljeproduktionen med 1,2 

miljoner fat per dag. Den sammanlagda produktionen från Opec-länderna 

ska därmed begränsas till 32,5 miljoner fat per dag. Syftet är att ge stöd 

åt oljepriset som mer än halverats sedan sommaren 2014. Nedgången i 

oljepriset beror delvis på en ökad geopolitisk oro, men också på ett ökat 

utbud som följd av att USA kraftigt ökat produktionen av skifferolja. Det 

fallande oljepriset har slagit hårt mot oljeproducerande länder med en 

försvagad tillväxt och växande budgetunderskott som följd. Beskedet om 

Opecs överenskommelse fick oljepriset att stiga till över 50 dollar per fat, 

vilket nästan är en fördubbling från bottennoteringen på 28 dollar per fat i 

januari. Oljeländer som Norge och USA har valt att inte delta i samtalen.

Makroekonomisk  
överblick

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KOMMANDE MÅNAD

• 6 december: BNP-siffror för Eurozonen presenteras
• 8 december: ECB lämnar räntebesked
• 14 december: OPEC redovisar rapport över oljemarkna-

den
• 14 december: Fed lämnar räntebesked
• 15 december: Bank of England lämnar räntebesked
• 21 december: Riksbanken lämnar räntebesked
• 22 december: USA redovisar BNP-siffror
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OMXS 30 Index

Källa: Bloomberg. Period: 2 december 1996 – 30 november 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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VIX Index

Källa: Bloomberg. Period: 1 december 2011 – 30 november 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 december 2011 - 30 november 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Europeiska obligationer

Källa: Bloomberg. Period: 1 december 2011 – 30 november 2016.
Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.
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Källa: Bloomberg. Period: 1 december 2011 – 30 november 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
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AKTUELLA VÄRDERINGAR PÅ VÄRLDENS BÖRSEN (P/E-TAL)PRISUTVECKLING FÖR OLIKA TILLGÅNGSSLAG

November 2016 2016

Aktier

Sverige (OMXS 30 Index) 2% 2%

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 0% -7%

USA (S&P 500 Index) 3% 7%

Brasilien (MSCI Brazil Index) -11% 63%

Ryssland (RDX Index) 8% 41%

Indien (NSE Nifty 50 Index) -5% 4%

Kina (HSCEI Index) 3% 2%

Råvaror

Råvaruindex (SPGSCI Com-
modity Index)

4% 22%

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

-8% 10%

Olja (Generic 1st Crude Oil, 
WTI)

6% 35%

30 november 2016

Sverige (OMXS 30 Index) 17,98

Europa (EuroSTOXX 50 Index) 19,61

USA (S&P 500 Index) 20,55

Brasilien (MSCI Brazil Index) 111,16

Ryssland (RDX Index) 9,80

Indien (NSE Nifty 50 Index) 20,72

Kina (HSCEI Index) 8,44

30 november 2016 31 oktober 2016

3 mån -0,62 -0,54

10 år 1,06 0,79

BÖRSUTVECKLING SENASTE MÅNADEN
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30 november 2016 31 oktober 2016

USDSEK 9,23 9,03

EURSEK 9,77 9,92

GBPSEK 11,54 11,06

SVENSKA RÄNTOR

VALUTAKURSER
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